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اإلهداء

• اىل والدي الكريم (الحاج ابراهيم حامدي) أكرمه الله بجميل 

نظره والذي تويف بعد إكامل البحث ومناقشته بأسبوعني.

• اىل ولدي الحبيب وفلذة كبدي (صهيب) والذي رحل عن الدنيا 

مبكراً اىل الدار اآلخرة إذ مل يتجاوز ١٤ ربيعاً أثناء إعداد هذا 

البحث.

الباحث 
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استهالل 

بسم الله الرحمن الرحيم

لَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبأَْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد الّلِه لَِيْشَرتُواْ  (َفَوْيٌل لـِّ

امَّ َيْكِسُبوَن)    امَّ َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّ ِبِه مَثَناً َقِليًال َفَوْيٌل لَُّهم مِّ
                                     

         سورة البقرة اآلية (٧٩)

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: عن أيب هريرة (ريض الله عنه) قال:  قال رسول الله 
(صىل الله عليه وسلم) 

( أنا أوىل الناس بعيىس بن مريم يف االوىل واآلخرة، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال:  األنبياء 
أوالد عالت و أمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي )(١) 

(١) الحديث أخرجه البخاري  يف الجامع الصحيح  ص١٢٧٠/٣ برقم ٣٢٥٩ ومسلم يف الجامع الصحيح ص١٨٣٧/٤ برقم ٢٣٦٥ 
واللفظ له.
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املحتويات

الصفحة                  املوضوعات           

استهالل أية من كتاب الله تعاىل 
محتويات البحث 

املقدمة 
أهداف البحث األساسية 

الدوافع األساسية الختيار املوضوع 
تنبيهات هامة تتعلق بهذا البحث 

الفصل األول يف بيان العقيدة اإلسالمية 
- املبحث األول مقدمات عامة عن العقيدة 

املطلب األول:  تعريفات 
املطلب الثاين:  اسامء علم العقائد وألقابه 

املبحث الثاين: العقيدة والرشيعة 
املطلب األول:  الصلة بني العقيدة والرشيعة 

املبحث الثالث: يف بيان اإلسالم 
املطلب األول:  يف بيان الدين اإلسالمي 

املطلب الثاين:  التعريف باإلسالم 
املطلب الثالث:  أركان اإلسالم ومزاياه 

املطلب الرابع:  النصارى والقرآن الكريم 
املطلب الخامس:  الخصائص العامة لإلسالم 
املطلب السادس:  دور املسلمني يف الحضارة 

املطلب السابع:  اإلسالم والعلم الحديث 
املبحث الرابع  معامل اساسية للدين اإلسالمي الحنيف

الفصل الثاين يف بيان الديانة النرصانية
املبحث األول:  مدخل وتعريف 
املبحث الثاين:  عقائد النصارى 

املبحث الثالث:  شعائر النرصانية
املبحث الرابع:  وثائق تأريخية عن جرائم النرصانية 

املبحث الخامس:  عوامل أساسية يف تزوير رسالة املسيح عليه السالم
املبحث السادس:  أصول الديانة النصارنية 
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املبحث السابع:  العبادات عند النصارى 
املبحث الثامن:  مصادر كتب النصارى 

املبحث التاسع:  أهم فرق النصارى وطوائفهم 
املبحث العارش:  دراسة مقارنة بني اإلسالم والنرصانني 

املبحث الحادي عرش:  اإلصالح الديني للكنائس 
املبحث الثاين عرش:  مناظرات علامء املسلمني لرجال النصارى حديثا 

الفصل الثالث يف بيان التنصري وما يتعلق به
املبحث األول:  التنصري التعريف واملدلول

املبحث الثاين: أسباب ظهور التنصري
املبحث الثالث:  أهداف املرشوع التنصريي

املبحث الرابع:  أنواع التنصري
املحبث الخامس:  مثار التنصري ونتائجه

 املبحث السادس:  عقبات يف طريق التنصري
 املبحث السابع:  شبهات املنرصين والرد عليها

املبحث الثامن:  يف بيان النشاط التنصريي
املبحث التاسع:  عالقة التنصري بجهات ومؤسسات

املبحث العارش:  مواقع التنصري يف العامل ومؤسساته الفاعلة
الفصل الرابع:  يف مواجهة التنصري والتصدي له

مدخل وتعريف:  
املبحث األول: دور الحكومات املحلية يف التصدي له

املبحث الثاين: دور األغنياء والتجار للتصدي للغزو التنصريي
املبحث الثالث:  دور العلامء والفقهاء والدعاة يف التصدي له

املبحث الرابع: دور الشباب والفتيات يف التصدري له
املبحث الخامس: دور املؤسسات املهنية والجمعيات الخريية يف التصدي لهم

املبحث السادس: دور النساء يف مواجهة التنصري يف ذلك
املبحث السابع: دور املؤسسات الدينية يف التصدي للتنصري

املبحث الثامن: دور النصارى الذين أسلموا حديثا يف التصدي لهم
املبحث التاسع: دور أجهزة األعالم يف كبح جامح التنصري

املبحث العارش: مبرشات من النصوص الواقع
الفصل الخامس:  يف بيان العامل اإلسالمي

املبحث األول:  مساحة العامل األسالمي ونفوسه 
املبحث الثاين:  دول العامل اإلسالمي
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املبحث الثالث:  دول ركز عليها املنرصون
املبحث الرابع:  أهمية العامل اإلسالمي ومكانته

املبحث الخامس:  األقليات اإلسالمية يف دول غري إسالمية
املبحث السادس:  أقليات غري مسلمة يف دول العامل اإلسالمي
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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

املقدمة

الحمد لله حمداً كثرياً كام أمر وأشهد أن ال آله إال الله إرغاما ملن جحد وكفر وأصيل وأسلم 
ما  الغرر  املصابيح  وأصحابه  آله  وعىل  املحرش  يف  املشّفع  الشفيع  ورسوله  عبده  محمد  عىل 

اتصلت عني بنظر ووعت أذن بخرب. 

أما بعد:  فإن اإلسالم يؤىت من جهات شتى وال ميلك املسلم إال أن يقف مذهوالً أمام الغزو 
الفكري والتغلغل الصليبي والكيد الصهيوين واملكر العلامين ولعل من أخطرها الجهل املذهل 
الذي يخيم عىل كثري من أبناء اإلسالم قدمياً وحديثاً. وخصوم اإلسالم لهم نوايا ورسائر سيئة إن 
أعلنوا عنها حيناً اخفوه حينا  وما تخفيه صدورهم أكرب ومن هؤالء الخصوم املنّرصون الذين 

يعملون بآتجاهني.

االتجاه األول: العمل عىل تشويه اإلسالم وبث اإلفك واإلفرتاء عليه وعىل رموزه كالقرآن الكريم 
والرسول صىل الله عليه وسلم  ثم اللمز والطعن يف أحكام اإلسالم ومحاولة تشويه دعاته 

وعظامئه ورجاله عرب األجهزة املرئية والسمعية واملقروئة واملعروضة.

االتجاه الثاين:  وهو الذي تبدو عليه مسحة البحث العلمي واصحاب هذا االتجاه قد أصدروا 
األفكار  فيها  يعرضون  حيث  لألنظار  ملفتة  وأغلفة  بّراقة  عناوين  ذات  كتب  يف  مؤلفات 
السامة وقد ألبسوها غطاء النظريات والفلسفات واالستنتاجات الهادئة ورمبا صدروها عىل 
أنها حقائق علمية ال تقبل الحوار ومسلاّمت ليست محل نظر ورأي. يكفينا أن نعلم أن 
هناك أكرث من عرشة آالف من الكتب املعادية لإلسالم قد طبعت وترجمت إىل لغات شتى 
وهي تنخر يف بالد املسلمني مستغلة بذلك غفلة املسلمني والهزائم املصطنعة التي لحقت 
باألمة اإلسالمية خالل القرن العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين امليالديني  لتشويه 

التأريخ اإلسالمي كله ماضيه وحارضه.

لتقودا  والرنويج  الدامنارك  وهام  أوروبيتان  دولتان  لنا  خرجت  البحث  هذا  أعداد  وأثناء 
حملة شعواء ضد الرسول االكرم محمد صىل الله عليه وسلم  وذلك بإصدار رسوم وصور تسخر 
منه بأيب هو وأمي قاصدة بذلك جس نبض(١) األمة اإلسالمية. فضجت شعوب العامل اإلسالمي 
معلنة االستنكار لهذا العمل الشنيع فقاطع بعضهم املنتوجات الدمناركية والرنويجية وأحرقوا 
سفارتيهام يف بعض الدول تعبرياً عن السخط والغليان وحاولت فرنسا نرش الصور يف صحافتها 

لتخفف الضغط عىل هاتني الدولتني الظاملتني.

(١) تكررت هذه اإلساءة مرة أخرى يف ٢٠٠٦/١٠/١٠ حيث أجرى حزب الشعب الدمناريك مسابقة ألبشع صورة للنبي الكريم 
مستهينة مبشاعر العامل اإلسالمي أجمع.
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العقيدة االسالمية

أما موقف حكومات الدول اإلسالمية  فقد كان هزيًال مع االسف باستثناء السعودية وليبيا 
والكويت. وليست هذه الحملة األوىل التي تستنفّز دول الكفر مشاعر املسلمني بل ما قامت به 
أمريكا وجنودها من متزيق املصحف يف معتقل غونتنامو بكوبا و مداهمة وتدمري املساجد يف 
العراق ليست عنا ببعيد وهناك أدلة التقبل الشك  تثبت انهم قاموا مبثل هذه القضايا ملرات 
عديدة عربالعقود املاضية. وسريى القراء الكرام يف ثنايا البحث عرشات الشبه التي نظمت يف 

سلك واحد اذ طبخت يف مطابخهم وقّدمت يف مطاعمنا. 
الوقوف بحزم لرد كيد أعدائنا والدفاع عن  أنه   يا ترى؟ الشك  فامذا يكون موقف االمة 
حياض اإلسالم وعلامئنا الذين تصدوا للفرق الضالة وامللل املنحرفة والتيارات الفاسدة عىل مر 
التأريخ. وال زال هناك من يتصدى لكل من يريد النيل من اإلسالم واملسلمني. ورأيت أْن أديل 
بدلوي البسيط وأن أسهم معهم مساهمة مني عىل قّلة بضاعتي ألرد عن اإلسالم وأدحض شبه 

الحاقدين والطامعني.
لشبهاتهم تارة  لهم تارة ومنتقداً وداحضاً  لهم وموضحاً  واتفّرغ لجيوش املنّرصين ناصحاً 

ومحّذرا األمة اإلسالمية من خطرهم وكيدهم تارة أخرى.
وإين هنا ألفت أنظار أصحاب األقالم املخلصة  والعقول النرّية أن يكتبوا بعمق عن اإلسالم 
وأن يرتجموا ذلك إىل اللغات الحية ليدحضوا ما يثريونه من شبه نسجتها أحقاد أهل التثليث 
وهم يريدون إنقاذ بقايا أديانهم التي حرّفوها ومّرغوها بالوحل عىل مر التأريخ و مام يبعث 
الحرسة واألمل يف النفس أن تجد مؤلفات املختصني من املسلمني باللغة العربية ضخمة بشكل 
كبري عىل حني مل تجد لكّتاب املسلمني مؤلفات باللغات األخرى عن اإلسالم اال ما ندر ومن أطلع 
عىل حقائق ذلك يغطي رأسه بغطاء من الخجل لذا أدق ناقوس الخطر كام يقال محذراً من 
الهجمة الرشسة عىل االسالم وملفتاً النظر إىل أذناب وذيول هوالء الذين يعملون مبكر وخفاء، 
وإين ألتأسف كثريا حني أشاهد جاّمً غفرياً من ابناء املسلمني قد وقعوا يف شباك هوالء وحبال 
بصورهم  حقائقهم   وأبرازهم عىل  وجوههم  عن  اللثام  إماطة  من  أذن  محيص  فال  التنصري، 

الحقيقية.
ومام يجدر ذكره أّّن النصارى يدور فيام بينهم خالف فظيع ونزاع عظيم قدمياً وحديثاً وهذا 
ال يخفى عىل املطلعني عىل تأريخهم إال أنهم يتحدون أمام املسلمني بدافع التعصب املقيت 

كام قال الشاعر: 
مسلم ـــــــــراءى  ت وإذا  ــــرون  ــــاث ــــن مــــت

ــــارا ــــص ــــــــــّدوا األم ــــاع ووح ــــت ــــوا امل ــــزم ح

إّن رجال الكنيسة يف أوروبا الشاملية والجنوبية وامريكيا الرشقية والغربية يعملون جنباً 
الله تعاىل يف األرض  باملال والرجال واإلعالم ملحاولة إطفاء نور  إىل جنب وميد بعضهم بعضاً 
ان استطاعوا وهيهات !. وإن أقوى دافع يدفع هوالء هو التمّزق الذي مير به العامل اإلسالمي 

ووجود
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مقدمة

 عمالئهم يف ديارنا وهذا األمر وّلد لدى بعض  املسلمني استعدادا نفسياً وقلبياً وعقلياً لتقّبل 
رسالة املسيح عليه السالم املحرّفة بال شك  فال بد من كشف وفضح طواياهم  ونواياهم ولو 
بإلقاء األضواء الكاشفة عليها وذلك مثل تلك املستشفى التي ينتهز القامئون عليها فرصة ضعف 
املرىض واضطراب أعصابهم ليلّقنوهم مبادئ دين ينأون عنه. ومثل ذلك املعهد الذي يتظاهر 
بأنه يرفع املستوى العلمي ويخدم الثقافة اإلنسانية وهو بنفس الوقت يغرس مبادئ التثليث 
والذي ال يقره طالب املعهد وال يقبلون اعتناقه فال بد من تعريف الجامهري بكتب وصحف 
الحقيقة  عن  النزيه  البحث  العليا  غايتهم  وأن  املذهبي  التعّصب  فوق  أنهم  أصحابها  يزعم 

العلمية فكانوا رصعى التعصب الحاد واإلغواء.  
إّن من أطلع عىل ذلك مل ينكر ما يقرأه ويراه منهم. فالثعابني الزاحفة أخّف رشاً من ثعابني 
بعض البرش الذين يخفون طباعهم الالدغة وراء بسامت الوجوه الصفراء املزيفة فإذا متكنوا 
اإلمام محمد عبده شيخ األزهر االسبق (من  الضحايا.(١) كام قال  أفرغوا سمومهم يف أجساد 

عرف قيمة الحق عزَّ عليه أن يراه مهضوما)(٢).
وال أظن أحداً يلومنا إذا وّطنا العزم عىل استخراج أساليب ومبادئ املنرصين ومزقنا األغشية 
التي يلّفون بها وجوههم ونازلناهم يف ميدان الحق والجدل العلمي أو املناظرة الرصيحة وجهاً 
لوجه.  اذ كيف يهدأ لنا بال نحن أبناء اإلسالم ونرى املنّرصين يسّخرون قواهم املادية والفكرية 
لسحق األمة اإلسالمية وهم يظهرون هذا الدين العظيم بشكل منكر وبشع ويغّلفون أصوله 

وفروعه بحشد ال آخر له من األكاذيب التي تبدو كأنها بقايا خرافات من القرون املاضية.
إن ثروتنا نحن املسلمني ورصيدنا ضخم من الحقائق املذهلة ونحن أصحاب حقيقة ونحمل 
الحقيقة دامئا، لذا ال نبايل من مهاجمة مغرور بل نرّحب به أن يلقانا يف منازلة علمية عىل 
بساط من البحث النزيه.قال تعاىل (َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَىل اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو زَاِهٌق َولَُكُم 

اْلَوْيُل ِمامَّ َتِصُفوَن)(٣) 
إن هذا البحث املتواضع إمنا هو مبثابة صيحُة نذير وإعالن لألمة وإيقاظ للغافلني والنامئني 
وسيعلن من خالل سطوره وكلامته الخطر األعظم املحدق بالعامل اإلسالمي وسيعرض حقائق ال 
خياالت وجواهر ال شعارات وسيوجه نداءاً للطبيب الذي ال يجيد إال فن جمع األموال وينىس 
أهل دينه يف حني نجد الطبيب النرصاين يستغل مهنته لخدمة باطله، أجل إّن هذا البحث مبثابة 
الذين يتنكرون لدينهم وعقيدتهم يف حني نجد نظراءهم  رصخة موجهة للدارسني املتمرسني 

ممن يدرسون اختصاصاتهم يبّرشون بالتثليث ويدعو إليه.
هذا البحث نداء للسائح العريب الذي يتّجول يف دول العامل مع األسف يبحث عن بيوت 
الرش والفساد يف حني نجد السائح النرصاين واليهودي يبحثون عن الرش أيضاً ولكنهم مع هذا 

لهم

(١) صيحة نذير من دعاة التبشري محمد الغزايل، ص ١٠.
(٢) انظر نرشة املعلومات الوثائقية الصادرة يف مارس عام ٢٠٠٦، ص ٥.

(٣) سورة االنبياء، آية ١٨.
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العقيدة االسالمية

عقائدهم  ونرش  املحرّفة  كتبهم  عن  والذود  وعقيدتهم  دينهم  خدمة  وهي  كربى  قضية   
الفاسدة.

إّن الله تعاىل حينام خلق  البرش فطرهم عىل دين التوحيد الخالص  وهو دين الحنيّفية 
السمحة  يقوم صلبه وقوامه عىل عقيدة التوحيد املطلق لله وهذا الدين امنا قام عىل فطرة 
الله التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الله وتنزيه الله عن الرشيك والصاحبة والولد وعام 
الله   اال  الناس عىل ذلك فرتة زمنية ال يعلمها  العلّية واستمر  بذاته سبحانه وصفاته  يليق  ال 
تعاىل غري أّن البرشية وبجهود ابليس ومكره مل تستقم عىل ذلك ومل ترس عليه بل انحرفت عن 
الطريق السوي و تشّعبت بهم  الطرق  فمنهم  من عبد الحجر والشجر وسجد لألصنام واألوثان 
ومنهم من اتخذ لله نداً من االنس والجن ومنهم من ادعى لله ولدا ومنهم أعتقد أن هناك 
الهني اثنني الظلمة والنور وبعضهم عبد النجوم والكواكب والشمس والقمر وغري ذلك فاقتضت 
حكمة الله تعاىل أن يبعث رسًال اىل البرش ليقيموا عليهم الحجة وليصححوا  لهم ما انحرف من 
عقائد وما اعوّج من أمور قال تعاىل: }َوَما أَرَْسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل إِالَّ ُنوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال إِلََه 

إِالَّ أََنا َفاْعُبُدوِن{(١)ووقف الناس تجاه األنبياء والرسل موقفني الثالث لها وهام: 
موقف مرشف: وهم صنف آمنوا بهم ونارصوهم واتبعوا تعاليمهم وصّدقوا مبا جاءوا به من 
الوحي والكتب وكانوا يف ظل ظليل فعاشوا يف طأمنينة  نفسية وقلبية وتنعموا بها سنني طويلة 

وقد بذل هؤالء مع الرسل واألنبياء عليهم السالم كل جهد ممكن ألصالح البرشية.
وموقف مخز:  وهم الذين كفروا بر بهم وحاربوه  وكذبوا مبا جاء به الرسل وناصبوهم 
العداء، ردحاً من الزمن وأولئك الذين سلكوا هذا املسلك تنّكبوا  الرصاط واعرضوا عن هدي 
األنبياء واملرسلني وابتعدوا عن التقاليد فظّلوا وأظلوا وغرقوا يف أوهام وخرافات الجاهلية فكانوا 
يف قافلة إبليس ومن أولئك املنحرفني عن منهج الله بنو ارسائيل باستثناء املؤمنني الصادقني 
اوغلوا يف  الباقي فقد  السالم  ومن كان عىل نهجهم،أما  منهم يف عهد موىس وعيىس عليهام 
أن طالبوا  انحرافاتهم  وكان من  كثرياً  وأذوه  السالم  عليه  تعاليم موىس  والبعد عن  االنحراف 
َيا  موىس أن يجعل لهم الهاً كام لغريهم آلهة وسّجل الله تعاىل هذا  االنحراف بقوله: (َقاُلواْ 
ُموَىس اْجَعل لََّنا إِلَـهاً َكاَم لَُهْم آلَِهٌة َقاَل إِنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلون)(٢) وترّبصوا حتى اذا ذهب موىس 
ليناجي ربه عند امليقات يف جبل الطور فصنع لهم املشعوذ السامري عجًال من ذهب  فدعاهم 
لعبادته فعبدوه من دون الله عز وجل قال تعاىل: (َواتََّخَذ َقْوُم ُموَىس ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم 

ِعْجًال َجَسداً لَُّه ُخَواٌر)(٣)
وكل من تتبع مسلكهم وطالع أخبارهم يف القرآن الكريم والسنة املطّهرة وكتب التأريخ بل 
ويف العهد القديم (التوراة) املوجودة اآلن يجد أمثال هذا كثرياً يف فرتات متطاولة يف حياتهم 

العامة والخاصة.
وكان خامتة أنبياء بني ارسائيل السيد املسيح عيىس عليه السالم مثاال آخر عىل ذلك حيث

(١) سورة األنبياء آية ٢٥.
(٢) سورة األعراف، جزء من آية ١٣٨.

(٣) سورة األعراف آية ١٤٨.
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مقدمة

 دعاهم للتوحيد الخالص كام دعا اىل ذلك سائر األنبياء عليهم السالم فاصطّف اكرثهم ضده 
السيام اليهود  قال الله تعاىل حاكياً ما قال لهم عيىس:(َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني إِْرسَاِئيَل اْعُبُدواْ الّلَه 
الِِمنَي ِمْن أَنَصاٍر)(١)    َريبِّ َوَربَُّكْم إِنَُّه َمن ُيْرشِْك ِبالّلِه َفَقْد َحرََّم الّلُه َعَليِه اْلَجنََّة َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما لِلظَّ

تلك كانت رسالة املسيح الحقيقية وهذا منهجه القويم.
يِب  آِمُنواْ  أَْن  اْلَحَواِريِّنَي  إَِىل  أَْوَحْيُت  (َوإِْذ  تعاىل:  قال  الحواريون وصدقوه رصاحة  به  فآمن 

َوِبرَُسوِيل َقاُلَواْ آَمنَّا َواْشَهْد ِبأَنََّنا ُمْسِلُموَن )(٢) 
ويعد اضطهاد املسيح ومعاداته من قبل اليهود والحاكم الروماين  امر مفروغ منه إذ حّل به 
ما حل ونزل من أمره ما نزل فدخل أهل األهواء واالنحراف ما دخلهم ولعبت األقالم واألموال 
واملطامع بهم ما لعبت فقاموا بتبديل دين املسيح من التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعاىل اىل 
أن عبدوه من دون الله وجعلوه ابناً لله معاذ الله وهذا االنحراف واضح سيجده القارئ يف ثنايا 
البحث وال يجادل يف هذا اال مكابر أو مغرض ومعاند وهكذا استبدلوا نبوته بنبوته ورسالته 
بألوهيته قال تعاىل:(َوَقالَِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن الّلِه َوَقالَْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِه َذلَِك َقْوُلُهم 

ِبأَْفَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َقْبُل َقاَتَلُهُم الّلُه أىَنَّ ُيْؤَفُكوَن )٣)
ومن خالل هذه االنحرافات العقائدية والتالعب بدين الله وتحريف كتابه صنعوا لهم ديناً 
جديداً ادعوا أنه من عند الله ومل يكتنفوا بهذا بل قاموا بتسجيل تلك الضالالت واالنحرافات 
يف أسفار كتبهم وجعلوها كتاباً منزالً  وموحى به من من عند الله عز وجل ّ وخلطوا الحق 
بالباطل والطيب بالخبيث وغّلفوا تلك الدعاوى بالكذب والضالل  مدعني أنه كتاب مقدس وال 

حول وال قوة اال بالله. 
وإذا كان من أمر نرى رضورة توكيده يف خامتة هذه املقدمة فهو أن للمسيحية الرشقية، 
وللعربية منهابوجه خاص أدواراً إيجابّية تضعها يف خندق واحد مع املسلمني الذين يدفعون 
بكل ما أوتوا من عزمية وصدق ما تتعرض له أمتهم من كيد ُكّبار ال يقُرتُ الليَل والنهار، وأولئك 
إِنَّا  الَِّذيَن َقاُلَواْ  لَِّذيَن آَمُنواْ  ًة لـِّ َودَّ بالقطع هم الفئة املقصودة بقوله تعاىل: (َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم مَّ

يِسنَي َورُْهَباًنا َوأَنَُّهْم الَ َيْسَتْكِربُوَن) صدق الله العظيم. َنَصاَرى َذلَِك ِبأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

(١) سورة املائدة آية ٧٢.
(٢) سورة املائدة، آية ١١١.

(٣) سورة التوبة آية ٣٠.
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العقيدة االسالمية

أهداف البحث األساسية

وهديف األسايس من هذا البحث يف هذا املوضوع املشكل هو ماييل: - 
١.  تحذير األمة االسالمية من الزيغ واالنحراف الذي وقع فيه املسيحيون حتى ال نكون مثلهم 

ونبتىل مبثل ما ابتلوا به وانقاذهام من االغرتار بهم  او الدخول يف دين التثليث.
٢.  اظهار نقاوة دين عيىس عليه السالم وتربئته مام افرتاه عليه النصارى واليهود معاً ليبقى 
دينه وشخصه ورسالته بيضاء نقية صافية من أدغال املغرضني كغريه من األنبياء والرسل 

عليهم السالم.
٣.   الجهر عالنية بأن ما عند النصارى اليوم من دين وإنجيل ماهو يف الحقيقة اال أكذوبة 
دين  من  الكثري  عرفوا  ملا  اليوم  والحواريون  السالم  عليه  عيىس  بعث  لو  بحيث  تأريخية 

النصارى الحايل  لكرثة ما ادخل فيه.
٤.  دعوة للنصارى واليهود معاً للكف عن االفرتاء عىل موىس وعيىس عليهام السالم بل عليهم 
ان يفتحوا عيونهم وأسامعهم وعقولهم و ليبرصوا أنوار االسالم ويدركوا حقيقة ماهم عليه 
اىل   الدعوة  أهمية قصوى يف مجال  لها  األهداف  تحقيق هذه  وإّن  انحراف وضالل   من 

االسالم والدراسات املقارنة بني األديان.

الدوافع األساسية الختيار موضع البحث

أكرث  أنيابه  يكّرشعن  اليوم  وهو  بعيد  زمن  منذ  املسلمني  يهدد  التنصري خطر  األول:   الدافع 
من ذي قبل فكان ال بد من دق طبول الخطر وذاك ليسمع من يسمع ويعرف من يعرف 
وخاصة حني نعلم أّن لهم أساليب ماكرة هي أحياناً أخفى من دبيب النمل عىل الصفا يف 

الليلة الظلامء.
الثاين:  ال توجد وسيلة أقوى من الهجوم وكام يقال(خري وسيلة للدفاع هي الهجوم)  الدافع 
وبناءاً عىل هذا ينبغي أن نشّجع  الدعوة إىل الله تعاىل يف أواسط النصارى لنحّقق عىل األقل  

إيقاف الزحف أو تخفيف  الحملة الرشسة ضد أبناء املسلمني.   
الدافع الثالث: إن طرق مثل هذا املوضوع إمنا هو مبثابة الحرص عىل تعديل وتحسني صورة 
املسلمني  وأّن تّرصف بعض  املسلمني وأعدائهم ال سيام  أذهان بعض  املشّوهة يف  اإلسالم 

ييسء لإلسالم ويشّوه صورته أيضاً مع األسف.
الدافع الرابع:  لدعوة الشباب التائه وأبناء الجيل الغافل بل السواد األعظم من املسلمني الذين 
يلهثون وراء الكرة والفن الهابط واألفالم الساقطة واألغاين املاجنة واألزياء الكاشفة العارية 
ألقول لهم أنظروا إىل أعدائكم كيف يعملون ليل نهار لباطلهم وأنتم سادرون غافلون أفيقوا 

قبل أن تغرقوا يف الطوفان الجارف أو تبتلعكم األمواج العاتية وأنتم ال تشعرون. 
اقرتفتها  مذهلة ألعظم جرمية  املخدوع عن حقائق  لجيلنا  القناع  الخامس:  ألكشف  الدافع 

اليهودية
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مقدمة

تظاهروا  ممن  ورشكائه  شاؤول  اليهودي  بولس  الرسول  املسمى  يد  عىل  اإلنسانية  حق  يف   
باعتناق املسيحية لنسفها من الداخل إذ بّدل دين املسيح عليه السالم اىل مجموعة من 
األساطري والخرافات الوثنية واألوهام اليونانية  القدمية  كام هي عليه اآلن الديانة النرصانية 

مع األسف الشديد. 
والصليبي  اإللحادي  الثالثة  بأجنحته  اإلسالم  أعداء  بني  الرهيب  التكاتف  السادس:  الدافع 
والصهيوين حيث شّنوا كل أصناف الحروب عىل اإلسالم وأرض الخالفة وال زال األمر مستمراً 
جيوش  قبل  من  املدعومة  أفكارهم  لنرش  املسترشقني  وشبهات  الحديث  العلم  واستغلوا 
االستعامر بني قارات العامل يحملون الغذاء يف يد واإلنجيل املحرّف يف يد أخرى ليخدعوا 

السذج والبسطاء من أبناء املسلمني. 
الدافع السابع:  الوهن الذي أصاب وشلَّ كل  خصائص االمة اإلسالمية يف بالد املسلمني وفّككها 
االستعامر  املسلمني وهيمنة  داخل  النفسية  الهزمية  ذلك من  لحق  وما  إرباً  إرباً  وقطعها 
وجيوشه من خارجهم وكذلك ساعدهم انتشار األمية بني صفوف املسلمني األمر الذي اتاح 

لجيوش الصليب أن تبيض فيهم وتفّرخ.
املكر  من  بأنواع  املغّلفة  الغربية  بالحضارة  واملفتونني  الناشئة  أجيالنا  غفلة  الثامن:   الدافع 

والدهاء وال سيام الذين يلهثون وراءهم كالذي يلهث وراء الرساب ظناً أنه ماء. 
أحمد  الشيخ  القساوسة  مع  الكربى  املناظرات  صاحب  الداعية  وصية  تنفيذ  التاسع:  الدافع 
ديدات رحمه الله الذي أوىص عبد الله قادري حينام زاره يف مرضه األخري قال أويص علامء 
لتشكيكهم يف  أدعى  فإن ذلك  يجتهدوا يف دعوتهم  وأن  النصارى  بالرد عىل كتب  العرب 
دينهم وتفكريهم يف اإلسالم بجدّية ثم الدخول فيه فيام بعد وهذا أمر مجرب. هذه الدوافع 
وأمثالها ساقتني ألن أغوص يف بحر ال ساحل له وكذلك ألبّرئ نفيس من خطر محدق }َوإَِذ 
ُبُهْم َعَذاباً َشِديداً َقاُلواْ َمْعِذرًَة إَِىل َربُِّكْم  ْنُهْم لَِم َتِعُظوَن َقْوماً الّلُه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّ ٌة مِّ َقالَْت أُمَّ

َولََعلَُّهْم َيتَُّقوَن{(١) (٢).

تنبيهات مهمة تتعلق بهذا البحث

أريد أن ألفت أنظار الباحثني يف هذا البحث إىل أمور هامة وهي: 
أخرتت لفظ التنصري بدل لفظ التبشري ذاك ألن التبشري مصطلح  قرآين استخدم غالباً كصفة   .١
طيبة للمرسلني واألنبياء عليهم السالم  وهي من املهام األساسية لهم لذا اخرتت أن يكون 

عنوان البحث (العقيدة اإلسالمية يف مواجهة التنصري يف العامل االسالمي) وألن

(١) سورة االعراف، آية ١٦٤.
(٢) أنظر موقع الروضة اإلسالمي لـ عبد الله قادري االهدل ورحالته يف شبكة االنرتنيت.
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 التنصري لفظ مشتق من النرصانية فهو أنسب من التبشري. وإن كان أحياناً يرد يف البحث لكرثة 
من يستخدمه من الباحثني او ممن أنقل عنه. فال حرج وال مشاحة يف االصطالح.

تهدف هذه الدراسة من خالل جمع النصوص الواردة للوصول إىل فهم متوازن لرصد كل   .٢
ما يثار حول املؤامرة الكربى عىل العامل اإلسالمي ألخراج الناس من الهدى إىل الضالل ومن 
أجل هذه الغاية توّزع البحث عىل نطاق واسع ليشمل الجوانب التي ال بد من دراستها 
واإلطالع عليها ليك يستوعب أبناء املسلمني احتياجات العرص. قال املفكر االمرييك فوكوياما 
(إّن املسألة ببساطة ليست حربا عىل االرهاب وليست املسالة الحقيقية هى السياسات 
األسايس  الرصاع  ولكّن  وافغانستان  والصومال  العراق   و  فلسطني  يف  االمريكية  الخارجية 
اوسع  منه بكثري... انه رصاع العقيدة االسالمية االصولية التي تقف ضد الحداثة الغربية 
وخاصة يف ما يتعلق باملبدأ االسايس حول الدولة العلامنية وهو التحدي االيديولوجي لها 
الرئيس  وقال  الشيوعي)(١)  الخطر  من  انسانية  اكرث  تحديا  جوانبه  بعض  يف  ميثل  وهو 
وهو  الديني  االعالم  رجال  اىل  خطابه  موجها  ايرالندا  يف  خطابه  يف  االبن  بوش  االمرييك 
الرب  نعبد  أن  وهى  حقيقة  يكرهون  ارشار  املسلمون  أي  املسلمني:(انهم   عن  يتحدث 
بالطريقة التي نراها مناسبة)(٢) ويقول القس جارهام وقد ترأس الحفل للقسم الدستوري 
لبوش االبن وهو يعّد االب الروحي لبوش حيث قاده من السكر واالنحراف اىل الرب يقول 
عن االسالم انه (دين شيطاين ورشير)(٣) وقال القس بات روبرتسون (إّن الدين االسالمي دعا 
اىل العنف وإّن امريكا بحاجة للتصدي ضد خطر املسلمني وهم يكرهون أمريكا ويحاولون 

تدمري ارسائيل)(٤).
اإللحاد  بعد  والتأريخية  الفكرية  القضايا  ألخطر  يتصدى  العلمية  رسالتي  موضوع  إن    .٣
والوجودية تلك هي جيوش البابا ذات العقيدة التثليثية اذ تحارب عقيدة التوحيد وهي 
تحمل بني ثناياها أمهر الخطط وأعقد املكائد ملحاولة عرقلة جهود الدعاة املسلمني ونرش 
عن  املوضوع  بدراسة  أقوم  أن  عّيل  لزاماً  كان  كله  هذا  وأمام  الصليب.  أبناء  وآراء  أفكار 
كثب إحقاقاً للحق وإنقاذا للعامل اإلسالمي من كارثة تنذر بالخطر العظيم والذي نرجوا أن 

يتجنب املزالق ليظل سائراً عىل جادة الصواب مستنرياً بهدى اإلسالم.
اليشء الذي ينبغي أن أنّبه إليه وأوّكد عليه أّن الوعي اإلسالمي إذا مل يكتب له النجاح يف   .٤
الزيغ  من  واٍد  األمة يف  تقع  فإنه سوف  الصليب  تحركات جيوش  ورصد  األحداث  تقويم 
والضالل والزلل أكرث مام هي عليه اآلن. وكام قال الدكتور مصطفى السباعي (إذا مل يحسن 

األخيار

(١) انظر صحيفة انيوزبيك االمريكية العدد السنوي لعام ٢٠٠ ١ وايضا لشهر ديسمرب فرباير ٢٠٠٢ نقال عن كتاب االسالم يف 
عيون غربية ص ٤٩-٥٠ د محمد عامرة.

(٢) انظر صحيفة نيوز بيك ١١/٣/٢٠٠٣.
(٣) صحيفة واشنطن الصادرة يف ١٨/١/٢٠٠١.

(٤) صحيفة الحياة الصادرة يف لندن ٢٦/٢/٢٠٠٢  وانظر صحيفة الرشق االوسط يف لندن ٣/٣/٢٠٠٢ وانظر املزيد يف كتاب  
الغرب واالسالم للدكتور محمد عامرة ص ٥٥-٩٧.
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 طريق العمل سّلط الله عليهم األرشار)(١).
وسبب آخر جعلني أقف مع بعض املباحث والفصول وقفات طويلة وهو أّن املادية امللحدة   .٥
والصليبية الحاقدة مع وليدتها الصهيونية بكل ما عندهم من إمكانيات تنيس اإلنسان ربه 
وخالقه وتصّغر يف قلبه ذاته وعظمة رسله  ويساعدهم عىل ذلك مخططات أهل األديان 
الباطلة يف تشويه اإلسالم ونبي اإلسالم فكان ال بد من إعطاء هذه الدراسة حقها الكامل 
لحظة  البرشية  النفس  عىل  انعكاساتها  وتزداد  يوم  بعد  يوماً  تزداد  املستعرة  فالحمالت 
بعد لحظة حتى يصبح بعض أبناء املسلمني اآلن يف بعض البلدان من األقليات والجاليات 

اإلسالمية يف أتون ردة خطرية هائلة والعياذ بالله. 
وال يفوتني أن أنّبه القارئ الكريم إىل قضية مهمة وهي أيّن أكرثت من  نقل نصوص من   .٦
كتب الكافرين والصليبيني وأرشت إىل مقاالت الوثنيني وامللحدين حسب ما يتطلبه البحث 

من املوضوع كام قال الرسول صىل الله عليه وسلم 
أن  عنه يستحق  نقلت  كاتب  وليس كل  أخذها)(٢)  أىن وجدها  املؤمن  (الحكمة ضالة     

يلتفت إليه أو أن يقرأ ماذا ذكر ولكّن االمانة العلمية دفعتني لذلك.
رمبا توجد  كتب ومباحث قريبة مام أنا بصدده لكن الذين يكتبون يف مثل هذه املواضيع   .٧
البحث ما هو اال مساهمة مني لسد تلك  الصحيح و كل ما يف هذا  البناء  يبنون  رمبا ال 
الثغرات التي رمبا غفل عنها اآلخرون.إّن كثريا من الذين كتبوا مل يستفيدوا من معطيات 
عرصنا وفاتتهم الدقة العلمية ولقد رّكز كثري من املؤلفني عىل قضية جزئية يف مؤلفاتهم لها 
صلة يف هذا املوضوع. وأردنا أن نحّقق يف مجموع  ما قصده املؤلفون ورمبا كان ذلك ميزة 

أخرى لهذا البحث املتواضع.
حاولت مراراً أن أقرأ ما استطعت الوصول إليه من كتب ومباحث  تتعلق بهذا املوضوع   .٨
واستفدت من جهود القوم وكنت قد ألقيت دروساً عىل الطلبة يف كلية اصول الدين يف 
الجامعة االسالمية يف ذلك  وما كان يخطر ببايل آنذاك أّن هذا سيكون كتاباً يخرج للوجود 

ويظهر للنور بهذا الشكل.
وكيفية  اليهود  مكائد  مواجهة  يف  العقيدة  عن  للكتابة  مستقبال  أوّفق  أن  أرجو  واين  كام   .٩
التصدى لهم. و ال بد ملن أراد أن يعرف ماذا تعمل جيوش البابا ولصوص العقائد يف هدم 
فأحيانا  االستعامر  مع  أدوار  لهم  املنّرصين  ألن  صلبة  أرض  عىل  يقف  أن  اإلسالم  عقيدة 
بعدهم إذ أنهم جبهة واحدة متثل  البلدان قبل جيوشهم وأحيانا معهم وأحياناً  يدخلون 

الرش والعدوان عىل العامل اإلسالمي.
 إن الحضارة الغربية عرجاء قطعت صلتها بالله سبحانه وال تكرتث باليوم اآلخر وال تعرف 

(١) أنظر هكذا علمتني الحياة ص١٩ د. مصطفى السباعي.
(٢) الحديث أخرجه الرتمدي يف سننه عن ايب هريرة ٥ /٥١ رقم ٨٧ ٢٦ وقال عنه حديث غريب ال اعرفه اىل من هدا الوجه.
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ماذا ينتظرها من جنة أو نار بل الجانب الروحي عندهم ممزق ذاك ألنهم عّباد شهوات 
ونزوات وماديون حتى النخاع وإذا اتجهوا يوماً للجانب الروحي ذهبوا إىل أباطيل وخرافات 
وانحرافا. إّن كهان أوروبا وأمريكا سواء  الكهنة ورجال الكنيسة املثلثة والتي تزيدهم ضياعاً 
كانوا رؤساء أم رجال كنيسة يتعاملون معنا بعني معصوبة حيث يكرّسون أوقاتهم ليشء واحد 
وهو حرب التوحيد ومحاولة النيل من نبي اإلسالم والطعن يف القرآن الكريم ونرصة عقيدتهم 
املزيفة املثلثة حتى بلغ األمر أنهم يتسامحون مع اليهود قتلة املسيح كام يذكر  العهد الجديد 
ومع كل االديان االرضية املصطنعة  كالهندوس والسيخ  والبوذ بل وحتى مع الشيوعية التي 
الغرب  لحضارة  فاملتأمل  اإلسالم  حرصاً،  ضد  سهامهم  ويوّجهون  أساسها  من  األديان  تنسف 
الحديثة وهي بال شك لها جوانب مرشقة ولكن يف جانبها املظلم ال عالقة لها مبوىس وال بعيىس 
جيوش  نجد  هذا  ومع  بالسامء  لها  صلة  ال  مظلمة  أرضية  أفكار  حملة  فهم  السالم  عليهام 
الضعيفة يف  النفوس  لهم وشباك الصطياد  الصليب يسريون يف موكبها ويستخدمونها كشعار 
املياه العكرة.  إّن شيطان املنّرصين زومير يعلن عىل املأل (إذا كان من الصعب عىل املنّرصين 
تحويل املسلمني إىل النرصانية فإنه باإلمكان العمل عىل هدم العقيدة اإلسالمية يف نفوسهم 
(إن عملية الهدم أسهل من  فهذه هي الخطوة األوىل الرضورية لعملية النرصنة) وقال أيضاً 
عملية البناء يف كل يشء ال يف موضوعنا فقط ذاك ألّن هدم اإلسالم يف وجدان املسلم معناه 
هدم الدين وعىل العموم فهي خطة مخالفة ملا ندعوا إليه  ألنها خطة إلحاد وإنكار لألديان 

جميعاً ولكن ال سبيل إىل تخليص املسلمني من اإلسالم غري هذا السبيل). (١) 
كام وإين رأيت أن أدافع عن ديننا الحنيف دفاعا مستميتا وأن أقوم بالهجوم عىل أساليب 
املنّرصين وخداع املبرشين متزوداً بقذائف الحق العلمية اململوءة بالحقائق الساطعة واألدلة 
القاطعة والرباهني الدامغة ألكبح جامح تلك األقالم و األلسن التي تريد تحجيم اإلسالم والتطبيل 

والتزمري ألصحاب مناهج التثليث والضالل.  
أستطيع أن أشّبه اإلسالم كنهر جاٍر متدفق يف أرض منحدرة فقد يلقي األعداء يف مجرى النهر 
حجراً ليوقفوا جريانه ولو لفرتة معينة غري أّن النهر ولو توّقف حيناً إال أنه سيسقي بقاعا مل يكن 
سقاها سابقاً فيتكاثر املاء املتدفق فامذا يحدث بعد ذلك؟ وقد ضاق ذرعاً فهو إما أن يكرس 
الحجر أو يحفر عن ميني الصخر أو عن يساره أو يغمرها ويستمر يف الجريان. هكذا اإلسالم كلام 
حارصوه أزداد رسوخاً فهوالء(٢) قد يؤخرون هذا الدين قليالو قد يشوهونه ظاهرياً ولكنه قادم 
ال محالة رغم كل القيود والعراقيل ويف هذا يقول الشيخ محمد متويل الشعراوي رحمه الله (إن 

الله تعاىل ليرتك الحق لينال منه لريى غرية الناس عليه فإذا مل يغريوا عليه غار هو عليه).(٣)

كام حدث أن الدكتور شاشان آشا وهو أستاذ جامعي يف فرنسا أصدر كتاباً سامه (النساء) 
يأمر  ملاذا  فيه   تساءل  كبرية   ضجة  فأحدث  النساء؟  ضد  الكريم   القرآن  فيه..هل  تطّرق 

اإلسالم 

(١) أنظر الطريق إىل الله ص ١٠.

(٢) أنظر الطريق إىل الله ص ١٠.
(٣) أنظر املصدر نفسه  ص١١.
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املرأة أن تقف يف الصالة يف آخر الصفوف واخذ يطالب بحذف آيات من القرآن الكريم 
لعدم رضاه عن محتواها فهل يا ترى يستطيع هذا وأمثاله أن يغرّيوا مادة أو فقرة يف اإلنجيل 
القرآن  الفرنيس أو اإلنكليزي؟ بالطبع ال. فلامذا اذن  يريد أن يعّدل  القانون  أو أي مادة يف 
الكريم  عىل حسب مزاجه وهواه. إنهم يريدون أن يستعدوا املسلامت عىل املسلمني باألباطيل 
ولكنهم ال يستطيعون ذلك أبداً وهيهات  ! لوجود املخلصني والربانني من املسلمني عىل مر 
العصور. وما أبّرئ نفيس من الخلل والنقص فإن هذا من سمة البرش وليس فينا معصوم بعد 
األنبياء عليهم السالم وصدق الله تعاىل إذ يقول:}أََفَال َيَتَدبَُّروَن اْلُقرْآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ الّلِه 
لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفاً َكِثرياً{(١)(٢) وال يسعني قبل أن أطرح القلم إال أن اعتذر مقدماً عن أي نقص 
قد يرصدُه األساتذة املناقشون وكيل أذن لهم لتصحيح مسارالبحث. فالنقص من طبائع البرش  
فال يقوى امرؤ عىل التحرر من سلطانه تحّرراً كامًال مهام حرص وأخذ بأسباب الحيطة والحذر 
وإين ألمتنى من رجال الفكر وأصحاب الرأي إال يظنوا عّيل مبالحظاتهم حتى يرتفع البحث بهذا 

العمل العلمي املتواضع إىل مشارف الصواب.

وراجعه        شـــيـــئـــاً  امـــــــرىء  كــــف  خــــط  مــــا 

فيـــه مـــــا  ـــل  ـــدي ـــب ت لـــــه  ـــــــنٍّ  وع إال 

كذا       وذا  أولــــــــــــــى  كـــــذا  ذاك  وقــــــال 

معانيه تــســمــو  هـــكـــذا  ـــكـــن  ي وان 

األمة  يبّرص  أن  الباري  داعياً  الزلل  والبعد عن  التوفيق والسداد  تعاىل وحده  الله   وأسال 
بعدوها ويدفع عنها كيد أعدائها من الداخل والخارج من أي جنس كان وأن يوقظ األمة من 
نومها وينّبهها من غفلتها ويرصف عنها كيد اعدائها وأن يجمع كلمتها دامئا عىل نرصة الحق 

ويشّد من أزرها ملواجهة كيد املنّرصين. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطًال وألهمنا اجتنابه كام وإىن أسأله تعاىل 
اإلخالص يف القول والعمل والنوايا وأن يستعملنا يف مراضيه وأن يوفقنا للقيام باألعامل عىل 
أحسن وجه يرضيه وأن يجعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم.وأدعو بالخري والرضوان من الله 
تعاىل لكل من جرّد القلم من غمده وأهدى إيل نصحاً او رفع يديه بالدعاء يل يف ظهر الغيب 

وله مني مثل ذلك.وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل اله وصحبه وسلم 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العاملني

الدكتورعبد الجليل ابراهيم الفهداوي

(١) سورة النساء، آية ٨٢.
(٢) انظر الطريق اىل الله ص١٠.
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الفصل االول

يف بيان العقيدة اإلسالمية

املبحث األول: مقدمات عامة عن العقيدة.

املبحث الثاين: العقيدة والرشيعة.

املبحث الثالث: يف بيان اإلسالم ومايتعلق به.

املبحث الرابع: معامل أساسية للدين اإلسالمي الحنيف.
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املبحث األول

مقدمات عامة عن العقيدة

املطلب األول:  تعريفات

العقيدة لغة: 

عقائد  وجمعها  باليشء  اليشء  ربط  هو  والعقد(١)  عقدا  يعقد  عقد  لفظ  من  "مأخوذة 
والعقيدة عىل وزن فعيلة مبعنى مفعولة أي معقودة، ومنها اخذ مصطلح العقيدة يف اإلسالم 
ألنها يف الحقيقة ما عقد عليها القلب وجزم به حتى أصبحت عقيدة فهي إميان القلب باليشء 

ُم األمَْيَاَن{(٢) دتُّ وتصديقه والجزم به قال تعاىل: }َولَـِكن ُيَؤاِخُذُكم مِبَا َعقَّ
وتعقيد اإلميان إمنا يكون بقصد القلب وعزمه، وإمنا يقصد من العقائد هو نفس االعتقاد 
دون العمل وسمي هذا العلم بالعقيدة ألجل ذلك كام ذكرنا بخالف الفروع فاملقصود منها 
العمل بالجوارح كالصالة والصيام وغريها(٣) فالعقيدة عند بعضهم هي ما ال يقبل الشك يف نظر 

معتقده  

العقيدة اصطالحا: 

• عرفت بتعاريف كثرية  اذكر منها: -
عرفها السعد التفتازاين بأنها(علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية باألدلة اليقينية)(٤)

• وعرّفها صاحب املعجم الوسيط بقوله: (العقيدة هي الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى 
معتقده)(٥)

فالعقيدة هي ذات االعتقاد أما علم الكالم فهو مبكانة حارس للعقيدة.
ومن هنا يتضح الفرق لنا بني العقيدة وبني علم الكالم فاإلمام الغزايل رحمه الله يعرّف علم 
الكالم بقوله ( إمنا املقصود منه – أي علم الكالم – هو حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من 
تشويش أهل البدعة)(٦)  وعرفت العقيدة عند الشيخ ابن تيمية بانها (هي االمر الذي يجب أن 
يصدق به القلب وتطمّنئ به النفس حتى يكون يقينا ثابتا ال ميازحه ريب وال يخالطه شك)(٧).

(١) العقد هو اتفاق بني طرفني يلزم مبقتضاه كل واحد منهام ما اتفقا عليه كعقد البيع والنكاح.
(٢) سورة املائدة، أية (٨٩ ).

(٣) انظر تعريفات الجرجاين ص(١٥٨).
(٤) انظر رشح املقاصد ١٦٣/١.

(٥) انظر املعجم الوسيط ٦١٤/٢.
(٦) انظر املنقذ من الضالل لإلمام الغزايل ص٦٦.

(٧) العقيدة الواسطية، ص٥.
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 وعرفها ابو بكر الجزائري بانها (مجموعة من قضايا الحق البديهية املسّلمة بالعقل والفطرة 
فيعقد عليها االنسان قلبه ويثتني عليها صدره جازما وقاطعا بوجودها وثبوتها وال يرى خالفها)(١)  
وعرفها اللواء محمود شيت خطاب (بانها مثل عليا يؤمن بها االنسان فيضّحي من اجلها باالموال 
واالنفس وإن اعتقاد املسلم ببطالن وفساد خالف ما يعتقده ويجزم به امر مفروغ منه ذاك الن 
الحق الواحد ال يتعدد يف مثل هذه القضايا والصواب ال يجتمع فيه النقيضان او املتقابالن)(٢). 
فالعقيدة الحقة تستلزم الوحدانية لله ال الثنائية ويف هذا يقول االستاذ سيد قطب  رحمه الله 
(ان االميان نور واحد يف طبيعته وحقيقته وان الكفر ظلامت متعددة متنوعة ولكنها ظلامت 
اذ هو نور واحد يهدي اىل طريق واحد وما يرتك االنسان نور الله الواحد الذي ال يتعدد حتى 

يدخل يف الظلامت من شتى االنواع واالصناف وكلها ظلامت)(٣). 
فالعقائد يف االمم تقف  كسدود بينها وبني االفكار الوافدة واالراء الشاذة وتعطي اعامقا 
للرصاع بني االفراد واملجتمعات كام متنح اسقرارا وثباتا واذا تركت االمم عقائدها وتخلت عن 

غذائها الروحي وعمقها االمياين فإنها ستكون فريسة لكل من هّب ودّب. 
فصاحب العقيدة السليمة يتخلص من الحرية التي تواجهه كثريا مع الناس وهذه حقيقة 
اثبتتها مئات االحداث والخطوب واملحن يف كثري من معضالت الحياة  فالذي ال يعتز بعقيدته 

ويتحول ميينا وشامال فانه ال ميكن له  االستقرار عىل قرار اذ  ليس له جذور ثابتة ومتينة.

تعريف علم الكالم 

فقد عرّفه ابن خلدون قدميا بقوله  (هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد اإلميانية  باألدلة 
العقـلية والرد عىل املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذهب السلف و أهل السنـة)(٤) وقال 
عضد الدين األيجي (الكالم هو علم يقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بأيراد الحجج ودفع 
الشبه)(٥)وأكد هذا طاش كربى زاده بقوله (وبالجمله يشرتط يف علم الكالم أن يكون القصد فيه 

تأييد الرشع بالعقل وان تكون العقيدة ما وردت يف الكتاب والسنة).(٦)
أما ما ورد يف بعض الكتب من ذم علم الكالم فإمنا يقصد فيه ما ذكره السيوطي (وقصدوا 
الحقة  العقيدة  أهل  يقصدوا  ومل  واملجّسمة  املشّبهة  والحشوية  املعتزلة  كالم  الكالم  بأهل 
قطعا)(٧). وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله تعاىل (والسلف مل يذموا جنس الكالم فان 
كل آدمي يتكلم وال ذموا االستدالل والجدل... بل ذموا الكالم الباطل وهو ا ملخالف للكتاب 

والسنة )(٨)

(١) عقيدة املؤمن، ص١٩.
(٢) بني العقيدة والقيادة، ص٣٣.
(٣) يف ظالل القرآن، ٤٢٨/١-٤٢٩.

(٤) أنظر مقدمة ابن خلدون ص ٥٠٧.
(٥) انظر املواقف لأليجي ص٧.

(٦) انظر مفتاح السعادة ١٣٧/٢.
(٧) العقائد اإلسالمية، سيد سابق، ص٨.

(٨) انظر الفرقان بني الحق والباطل  البن تيمية املطبوع ضمن الرسائل الكربى١/١١٠.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٢٩

يف بيان العقيدة اإلسالمية

قول  كمثل  الكالم   علم  فيه  ذّمت  التى  السلف  بعض  ألقوال  الصحيح  التوجيه  هو  هذا 
سفيان الثوري عندما سئل عن الكالم فأجاب(دع الباطل أين أنت من الحق؟ اتبع السنة ودع 

الباطل)(١).
لفّروا  منه  األهواء  الكالم من  بعلم  ما  الناس  يعلم  (لو  الشافعي قوله  وكذلك يروى عن 
فرارهم من األسد)(٢). إذن علم الكالم هو حارس للعقيدة وكل من قرأ جهود علامء الكالم يف 
ذلك يجدهم قد وقفوا سداً منيعاً إمام هجامت األعداء وسيوفا مرشعة أمام حمالت التشكيك 
يف املسائل العقائدية والذود عنها وإبطال حجج بعض الفالسفة يف مباحثهم ودحض افرتاءاتهم 

وأوهام الفرق املنحرفة وامللل والنحل الضالة.

املطلب الثاين

أسامء علم العقائد وألقابه  
بعد رحيل الرعيل األول اخذت العلوم تتاميز شيئا فشيئا واصبح كل علم له مزايا وسامت 

معينة ومنها هذا العلم حيث أطلق عليه أسامء عدة اذكر منها: 
(١)علم الفقه األكرب، سامه بذلك أبو حنيفة رحمه الله وله كتاب بهذا العنوان.

(٢)علم التوحيد والصفات،وامنا سمي بذلك النه أهم مباحثه واجزائه قال السعد التفتازاين(العلم 
املتعلق باألحكام الفرعية يسمى علم الرشائع، واألحكام املتعلقة باألحكام األصلية يسمى 

علم التوحيد والصفات)(٣)
(٣)علم أصول الدين، ذكره الفخر الرازي إذ سامه يف كتابه األربعني يف أصول الدين.

(٤) النظر واالستدالل، ألنه يعتمد عىل املنهج العقيل يف إثبات العقائد الدينية.
(٥)علم الكالم، سمي بذلك ألنه اشتهربالبحث يف أهم مباحثه وهي كالم الله تعاىل وقيل ألن 
مبناه رصف يف كرثة الكالم يف املناظرات العقائدية كام ذكر  ذلك ابن خلدون رحمه الله.(٤)

(١) انظر صون املنطق والكالم يف فن املنطق والكالم للسيوطي ص٥٧.
(٢) انظر مفتاح السعادة ٢/١٣٧، والفقه األكرب.

(٣) العقائد النسفية ص١٨٧.
(٤) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٩.
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املبحث الثاين

العقيدة والرشيعة

املطلب االول

الصلة بني العقيدة والرشيعة 

االالله محمد  اله  بال  نطق  أّن كل من   – الفكري  الغزو  وبتأثري من  الناس  بعض  يحسب 
رسول الله قد حصل لنفسه ضامناً بأنه يف الجنة ويعطي لنفسه صفة االسالم مدى الحياة مهام 
تكن أعامله  وأفكاره ومشاعره ولو كان بعيدا عن بقية االحكام  االساسية االخرى و التي منها  

تحكيم  رشيعة الله 
قاتل  عنه حيث  الله  بكر ريض  أبو  الراشد  الخليفة  مافعله  الوهم  للرد عىل هذا  ويكفي 
املرتدين الذين كانوا ينطقون بالشهادتني ويؤّدون الصالة ولكنهم امتنعوا عن آداء الزكاة ولو 
كانت صفة االسالم الصقة باالنسان مدى الحياة بعد نطقه بالشهادتني مهام تكن أفعاله، ملاجاز 
للصّديق أن يقاتل أولئك القوم وال أجمع الصحابة عىل وجوب قتالهم بعد أن استوثقوا أّن هذا 

حكم تعاىل الله يف األمر 
غري أّن عمر بن الخطاب ريض الله عنه عارض مبدأ قتالهم عىل أساس أنهم يقولون ال اله 
اال الله واحتج بالحديث (.. فإن قالوها فقد عصموا  مني دماءهم وأموالهم اال بحقها(١) فأجابه 
الصديق إنهم نكلوا عن حقها فقال مقولته املعروفة بعد ذلك ( والله ما إن رأيت أبا بكر رشح 

الله صدره للقتال حتى علمت أنه الحق) 
فالقضية ليست بهذه السهولة، امنا يلزم املسلم لىك يثبت عىل ال إله اال اله محمد رسول 
الله فانه يحتاج اىل جهد دائب يقوم به يف كل لحظة من لحظات عمره متمثًال هذا الجهد 
يف القيام بأعامل معينة من أعامل القلب والجوارح ألنها من مقتضيات اإلميان واالمتناع عن 
أعامل معينة من أعامل القلب والجوارح التي تنقض اصول اإلميان، لهذا نجد حياة الصحابة 
ريض الله عنهم يحرصون عىل بقاء صفة االسالم فيهم خوفاً من  أن تسقط هذه الصفة عنهم 
وقد وصفهم الرسول صىل الله عليه وسلم بأنهم خري القرون بقوله:(خري القرون قرين ثم الذين 
يلونهم)(٢) ولسنا هنا يف هذه العجالة بصدد تفصيل االعامل وألبّت يف مناقشة هذه القضية، 

فالله تعاىل بني

(١) الحديث  اخرجه البخارى عن ابن عمر رىض الله عنهام يف باب فا ن تابوا واقاموا الصالة ٣٤/٢  رقم٢٤ ومسلم يف باب 
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الاله اال الله  ٦٥/١رقم ٢٩.

(٢) الحديث  اخرجه البخارى عن ابن عمر رىض الله عنهام يف باب فا ن تابوا واقاموا الصالة ٣٤/٢  رقم٢٤ ومسلم يف باب 
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الاله اال الله  ٦٥/١رقم ٢٩.
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 ذلك يف كتابه من أّن الرسل قد أرسلوا للناس ال ليدعوهم فقط اىل االعتقاد بالتوحيد لله 
تعاىل ولكن ليبّينوا لهم كذلك أّن العبادة والنسك أمر يجب أن يوّجه لله وحده بال رشيك ثم 
لينفذوا تعليامت من ربهم قال تعاىل(لََقْد أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن 
لَِيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوأَنزَْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس{(١) وقال عن اليهود والنصارى: 

ن ُدوِن الّلِه)(٢) }اتََّخُذواْ أَْحَبارَُهْم َورُْهَباَنُهْم أَْرَباباً مِّ
عن عدي بن حاتم قال اتيت النبى صىل الله عليه وسلم  ويف عنقي صليب من ذهب فقال 
ن  يا عدي اطرح عنك هذا الوثن  وسمعته يقرأ سورة براءة }اتََّخُذواْ أَْحَبارَُهْم َورُْهَباَنُهْم أَْرَباباً مِّ
ُدوِن الّلهِ { فقال  اما انهم مل يكونوا يعبدونهم ولكنهم اذا احلّوا لهم شيئا استحلوه واذا حرّموا 
عليهم شيئا حرّموه (٣) ثم أليس املنافقون كانوا يقولونها   باللسان فقط وهم يف الدرك األسفل 
من النار فهم يعلنون االسالم ويبطنون الكفر ورفضوا أن يحتكموا اىل الرسول والقرآن وأرادوا 
حكم الطاغوت قال تعاىل (أَلَْم َتَر إَِىل الَِّذيَن َيْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنواْ مِبَا ُأنزَِل إِلَْيَك َوَما ُأنزَِل ِمن َقْبِلَك 
ْيَطاُن أَن ُيِضلَُّهْم َضَالالً  ِبِه َوُيِريُد الشَّ اُغوِت َوَقْد أُِمُرواْ أَن َيْكُفُرواْ  ُيِريُدوَن أَن َيَتَحاَكُمواْ إَِىل الطَّ
ُموَك ِفياَم َشَجَر َبْيَنُهْم  َبِعيداً) (٤) ثم ماذا يقول  تعاىل عنهم: (َفَال َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكِّ

امَّ َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِلياًم)(٥) ُثمَّ الَ َيِجُدواْ ِيف أَنُفِسِهْم َحرَجاً مِّ
الترشيع  بالعقيدة وأنهام ال ينفصالن وأّن  بّينت صلة الرشيعة   فهذه اآليات وأمثالها قد 
بغري ماأنزل الله تعاىل مخرج من امللة  ويقول الرسول صىل الله عليه وسلم ( مامن نبي بعثه 
الله  يف أمة قبيل اال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره  ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ماال يفعلون ويفعلون ماال يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 

من اآلميان حّبة خردل(٦) 
فالحديث يوحي بأّن الرىض برشع غري رشع الله مخرج من امللة السيام اذا كان يعتقد اّن 
رشع البرش افضل اوأّنه  كالترشيع االسالمى سواء بسواء كام مر آنفا  ولنئ كان الفكر االرجايئ 
قد مّهد السبيل يف املايض لزحزحة األمة عن كثري من األعامل الواجبة عىل أساس أّن العمل ليس 

داخًال يف مسّمى اإلميان اوأنه يتحقق بالتصديق واالقرار باللسان فقط. 
فـإّن الغزو الصليبي العسكري أو الفكري قد دفع بعض افراداألمة دفعة خطرية وراء آخر 
فأخرجها  انحرافها  وكل  تقاعسها  كل  من  الرغم  عىل  عندها  وقفت  قد  كانت  التي  الحواجز 
منتحكيم  رشيعة الله وهو يزّين لها عملها وميّد لها يف الغي مدا ويوهمها عىل أنها ال زالت 

يف دائرة االميان

(١) سورة الحديد آية  ٢٥.
(٢) سورة التوبة آية ٣١.

(٣) أخرجه الرتمذي يف سننه عن عدي بن حاتم باب كون النهي عن املنكر من االميان وعن ابن مسعود ريض الله عنه ٤٣/٢٧١ 
رقم ٣٤٢.

(٤) سورة النساء آية ٦٠.

(٥) سورة النساء آية ٦٥.
برقم  الشاميني  مسند  يف  رقم٢١١٣٩  عنه   الله  ريض  الباهيل  أمامة  ايب  عن  االنصار  مسند  يف  أحمد  أخرجه   الحديث   (٦)

.١٧٣٤٤٧

http://www.al-maktabeh.com



٣٢

الفصل األول

 ولهم  بذلك أهداف أهمها: -

١- إّن األعداء قد تّم لهم ما أرادوه وكانوا يعملون وراء تنحية رشيعة الله عن الحكم قرون عدة 
وهم يعلمون أّن القضاء عىل الخالفة االسالمية والحكم االسالمي هي أكرب عروة  يف االسالم 
بعد االميان اذا هوت فستهوي بقية العرى واحدة بعد األخرى كام أخرب الرسول صىل الله 
عليه وسلم (لتنقضنَّ عرى هذا الدين عروة عروة كلام نقضت عروة استمسك الناس بالتي 

بعدها فأولهّن نقضاً الحكم وآخرهن نقضاً الصالة) (١) 

من  لتفنت  مطمئنة  آمنة  وهي  االسالمي  العامل  يف  التنصري  حركة  تعمل  أن  يريدون  إنهم   -٢
والخالفة  قامئة  الرشيعة  بقيت  لو  الحركة مجاالً  تجد هذه  دينه ولن  فتنته عن  تستطيع 
موجودة ونفذ حد الردة عىل املتنرص الذي يرتد عن االسالم لقوله صىل الله عليه وسلم 

(من بّدل دينه فاقتلوه)(٢) 

قيادته  وتسلس  أخالقه  لتنحّل  االسالمي  املجتمع  يف  الفاحشة  تشيع  أن  يريدون  كانوا   -٣
للمستعمر وبغياب الرشيعة يكون لهم الحق يف فتح دور البغاء والدعارة رسمياً و تحميها 
حكوماتهم العميلة وتفتح حانات الخمور وأندية الديسكو أبوابها وتنترش صاالت الرقص 
للساقطات الاليت أطلق عليهن لقب الفنانات ليخدعوا األمة بأسم الفن والحضارة، اجل إّن 
الله تعاىل حني أخرج هذه األمة ما أخرجها اال ألمر عظيم لتكون هي النموذج الذي تحتذيه 
البرشية لتهتدي اىل ربها وتطّبق منهجه يف األرض ويوم أن طبقت منهج الله مكّنها أكرث من 
عرشة قرون و كانوا أسياد العامل ويوم أن تنكبت الرصاط أصبحت يف ذيل القافلة ولن تعود 

لها القوة والتمكني حتى تعود اىل السبب الذي مكنها من قبل. (٣) 

(١) الحديث اخرجه البخاري يف صحيحه عن ايوب عن عكرمة ريض الله عنه،  رقم ٢٧٩٤ _ ٤٣/٢.
(٢) الحديث اخرجه البخاري يف صحيحه عن ايوب عن عكرمة ريض الله عنه،رقم ٢٧٩٤-٤٣/٢.

(٣) انظر حول تطبيق الرشيعة،  محمد قطب، ص٩- ٢٩.
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املبحث الثالث

يف بيان اإلسالم

املطلب األول

 يف بيان الدين االسالمي 
أريد يف هذا البحث أن القي الضوء الساطع عىل معامل هذا الدين الحنيف وذلك ألسباب 

كثرية اذكر منها: 
  أ- كرثة التشوهات والشبهات التي استخدمت ضده قدمياً وحديثاً من قبل اعدائه وابنائه. 

ب-  الجهل املركب عند بعض أبناء املسلمني، السيام الطبقة املثقفة ملعامل هذا الدين العظيم.  
  ج- لتمييز اإلسالم عن غريه، من الرشائع الساموية املعروفة واألديان األرضية والقوانني الوضعية 
وليّطلع الناس عىل اإلسالم الذي بني عىل السعة واليرس واملرونة والصالحية لكل زمان مكان 
كام شهد بذلك منطق الوحي والتأريخ والواقع واملنصفون من الطبقة املثّقفة يف كافة أنحاء 

العامل ويف شتى امليادين واالتجاهات.
امر  املعارص  مجتمعنا  الرشيعة يف  تطبيق  عن  نتحدث  حينام  أننا  الكريم  القارئ  ولريى   
رضوري  وكل  ما يكتنفه من صعوبات وما يقع فيه من شبهات  فهي ال تلبث أن تذوب أمام 
الشمس  أشعة  أمام  الجبال  قمم  املرتاكم عىل  والجليد  الثلوج  تذوب  املنرية كام  الحق  أشعة 

املضيئة.  
عن  معرفته  مايجب  بعض  املنصفة  االقالم  وأصحاب  املتعّلمة  الطبقة  تجد  أن  أرجو  كام 
ابناء العامل اإلسالمي من مرشقه إىل أقىص مغربه مطالبني  الرشيعة اإلسالمية التي ينادى بها 
برضورة االحتكام إىل هذا الدين اإلسالمي يف كل جوانب الحياة وهو أمُل يحدو بنا نحو مستقبل  

افضل وعىس أن يتحّقق يف الواقع عىل هدًى وبصرية 
اذكر  ذالك  علم يف  القارئ عىل  ليكون  بينها  التفريق  وهناك مصطلحات وردت البد من 

منها: 
أ- الرشيعة: فهي يف اللغة: تعني الطريقة، اما يف االصطالح فهي ما رشعه الله تعاىل لعباده من 
يَعٍة  قضايا الدين وتشمل العبادات واملعامالت واالخالق(١) قال تعاىل: (ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَىل َرشِ
يِن َما  َن الدِّ َع لَُكم مِّ َن اْألَْمِر َفاتَِّبْعَها َوَال َتتَِّبْع أَْهَواء الَِّذيَن َال َيْعَلُموَن)٢)وقال تعاىل: (َرشَ مِّ

يَن ْيَنا ِبِه إِْبرَاِهيَم َوُموَىس َوِعيَىس أَْن أَِقيُموا الدِّ َوىصَّ ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّ

(١) انظر مادة رشع، يف معجم اللفاظ القران الكريم،  محمد فؤاد عبد الباقي  ٢/١٣.
(٢) سورة الجاثية، آية ١٨.
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 َوَال َتَتَفرَُّقوا ِفيه)(١)
 ب- اإلسالم:  يف اللغة يعني االذعان واالستسالم كام يقال استسلم اذا اذعن وخضع.

الله به  العام، فهو الدين الذي أمر  اما يف االصطالح، فله معنيان عام وخاص، اما املعنى 
الخالئق جميعا وبه جاء كل الرسل واألنبياء عليهم السالم وكل ما جاء رسول أيّد من جاء قبله 
اً ِبرَُسوٍل َيأيِْت  من االنبياء وبّرش مبن بعده  منهم وأخرهم عيىس عليه السالم.قال تعاىل:(َوُمَبرشِّ
ِمن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمد)(٢) أما معنى اإلسالم الخاص،  فهو الدين الذي جاء به محمد صىل الله 
عليه وسلم  وهوخاتم األنبياء واملرسلني  وقد بعث  للناس اجمع وعنه يقول الله تعاىل:}إِنَّ 
يَن ِعنَد الّلِه اإلِْسالَُم)(٣). وقال تعاىل: (َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإلِْسالَِم ِديناً َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة  الدِّ

يَن)(٤) ِمَن اْلَخاِرسِ

املطلب الثاين

التعريف باالسالم
االسالم كان وال زال دقيقاً يف موازينه جلياً يف قواعده ناصعاً يف نصوصه واحكامه،  فمن 
ُعمي عليه يشء منه فإلنه جعل من اهوائه ورغباته النفسية حجاباً اسدله عىل تلك املوازين 
والنصوص واالحكام، فراح يخلط بني الباطل وبني ما هو حق فيهبط من علياء ربه اىل مستواه 
البسيط.(٥) اين ال اريد ان اعود بك اىل اعامق املايض البعيد وامنا اقف بك عىل صعيد الواقع 
العريب آنذاك الذي انتفض يف يد االسالم عمالقاً هادراً بعد ان عاش يف حياته هارباً خلف دياجري 
الظلم. اجل لقد احدث االسالم بعقائده وقيمه الروحية والرشعية ثورة يف كل قطاعات الحياة 
وانقذتهم  البرش  مفاهيم  عقائدية صّححت  ثورة  كان  انه  اجل  الهامد   وحرّك  الجامد  فطّور 
من الرتّدي يف عبادة غري الله تعاىل من حجر وشجر ونجم وقمر.إنه كان ثورة علمية فتحت 
مغاليق الكون فسددت العقل والفكر االنساين وازالت كل الوشائج املتلّبدة يف طريقه وانه كان 
ثورة حضارية انسانية حيث اقام العالقات بني البرش عىل اساس جديد ينبض بالحب والحرية 

والعدالة واملساواة التي اهتمت بكرامة االنسان وإبعاده عن مستنقع الحيوانية.
 و كذلك  كان ثورة اجتامعية استهدفت اصالح الفرد واملجتمع واالرسة، حيث بنى الثقة 
بالنفس وعّزز مكانة االرسة وعمل عىل صيانتها ووّجه اولياء االمور عىل رعاية القارصين من 
منها  موقفه  فكان  العريب  املجتمع  يف  ظواهر  االسالم  وجد  وباختصار  وشيوخ.  ونساء  اطفال 

كاآلىت:

(١) سورة الشورى، آية ١٣.
(٢) سورة الصف، آية ٦.

(٣) سورة آل عمران، آية١٩.
(٤) سورة آل عمران، آية ٨٥.

(٥) انظر االسالم مالذ كل املجتمعات االنسانية.د. محمد رمضان البوطي ص ٦٠.
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أ - ظواهر منحرفة ضالة ابطلها وعمل عىل قلع جذورها. 
ب - ظواهر صالحة اقرّها مع تهذيب بسيط لها ج.وظواهر استحدثتها اذ مل تكن عندهم سابقاً. 
الرسول  قال  الدواء  اىل  ودعا  والجهل  واملرض  الفقر  من  التخلف  مظاهر  حارب  فاالسالم 
محمد صىل الله عليه وسلم( ياعباد الله تداووا فإّن الله ما انزل من داء اال جعل له دواء 

اال الهرم".
ودعا اىل اسعاف وانقاذ الطبقات املسحوقة من االرامل وااليتام واملساكني وغري ذلك وكذلك 
مّجد العلم وحارب الجهل وما يسرتعي االنتباه. انك تجد القرآن الكريم مثال ذكر مادة العلم 

واشتقاقها وما ترصف منها اكرث من (٨٨٠) مرة.
ولقد تركت املكتبة االسالمية تراثاً ضخاًم بكل العلوم الدينية واللغوية واألكادميية رغم كل 
محاوالت األعداء إلبادة الرتاث العريب االسالمي كحرق واغراق مكتبات بغداد عىل ايدي التتار 
وعند احتاللهم بغداد سنة ٢٠٠٣م وكحرق مكتبات االندلس يف باب الرملة عىل ايدي االسبان 

والربتغال وغريهم ولقد اّثر ما تبقى من علوم املسلمني يف الحضارة املوجودة االن.
فكفى بالعلم رشفاً ان يدعيه من ليس فيه وكفى بالجهل سوءاً ان يتربّأ منه من كان متلبساً 

فيه.                                                              
الكريم قاعدة  القرآن  الله تعاىل مبصادره االساسية  اّن االسالم ظل وسيظل كذلك ان شاء 
روحية واداة ثقافية ال بديل عنهام يف توجيه حركة الحضارة االسالمية عىل مر العصور ولقد 
كانت تهّب اعاصري الزندقة وموجات االلحاد وغيوم الشك والتحلل عىل االمة االسالمية عىل 
مدار التأريخ القديم و املعارص فكان القرآن الكريم هو مالذ الجامهري وحصن االمة املنيع.                 
االسالم يريّب يف املسلم العزمية ويريد منه ان يكون صلب العود يقابل الشدائد بقوة وال 

يريد من املسلم ان يفّر من الحياة ويخلع عنه اثوابها لبالء نزل أوامر طرأ.
املجتمعات وال فكر حاكم من  ملجتمع من  اثراً  امة وال  اجل فاإلسالم مل يكن من اخرتاع 

الحكام ابداً.
 فليس للبرش سلطان عليه وامنا كان وال يزال وحياً من لدن خالق الكون، وهذا ال يتعارض 
مع ما هو ثابت ومقّرر من وجود عرشات االديان االرضية التي اصطنعتها اخيلة من اوهام 
كثري من الناس خالل القرون املاضية. ماذا حّقق الذين ضاقوا باالسالم ذرعاً وانطلقوا يلهثون 
وراء الحرية املطلقة؟ ماذا حققوا من مكاسب؟ انهم مل يزيدوا عىل أن جعلوا من الحرية اداة 
استعباد لآلخرين وجعلوا من التمرّد عىل القيود قيوداً واغالالً صّفدوا بها ايدي الناس واعناقهم  
وهل تتهارج االمم والجامعات اليوم اال النها قد خرجت يف مجموعها من سلطان العبودية لله  
تعاىل والتقّيد بأوامره واحكامه  بحيث تجد احدهم قد تغّذى بالحرية ثم فوجئ بنفسه سجيناً 
له والكل  اال يف قوم يكونون عبيداً  يف نواميس كونية ال مفّر له منها. وال يكون الرجل سيداً 
اوالء يقفون يف طوابري منتظمة عىل عيادات االطباء  فها هم  ومتنفذاً  ان يكون سيداً  يطمح 
النفسانني وبعضهم يعكف يف البحث عن احدث وسيلة للموت باالنتحار اذ مل يحصلوا اال عىل 

القلق واليأس والسقوط.
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املطلب الثالث

أركان اإلسالم ومزاياه
(بني  فقال:  عليه وسلم  الله  الله صىل  بها رسول  أخربنا  أركان خمسة  اإلسالم عىل  يرتكز 
اإلسالم عىل خمس: شهادة أن ال اله إال الله وأّن محمداً رسول الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 

وحج البيت وصوم رمضان)(١)
فذكر العلامء أّن معارف اإلسالم  تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

األول – العقيدة: وهي األسس واملبادئ والقضايا الكربى التي يرتكز عليها اإلسالم ويطلق 
عليها اإلميان ولها أركاُن ستة اإلميان بالله تعاىل بانه االله الحق املستحق للعبادة دون كل ما 
سواه فهو القائم بارزاقهم والعامل برسهم وعالنيتهم ومن االميان به االميان باسامئه الحسنى 
وصفاته العليا فكل ما اثبته لنفسه بالوحيني من صفات يحب االميان بها  بال متثيل وال تشبيه 

وال تجسيم والتعطيل  وكل ما نفاه عن نفسه  بالوحيني ينفى عنه سبحانه  
ال  مكرمون  عباد  وهم  نور  من  خلقوا  بانهم  وتفصيال  اجامال  فيتضمن  باملالئكة  واالميان 
ورسوله   الله   ونؤمن مبن سامهم  اصناف شتى   يعملون وهم  بأمره  بالقول وهم  يسبقونه 
انبياءه  ورسله لبيان حقه  الله قد انزل كتبا عىل  رصاحة. ويجب االميان بالكتب اجامال بان 
والدعوة اليه  وعىل سبيل التفصيل مبا سمى الله منها كالتوراة واالنجيل والزبور والقران وهو 
افضلها وخامتتعا  وهو املهيمن عليها. ويجب االميان بالرسل واالنبياء  اجامال وتفصيال  وكذلك 
من سامهم الله يف الوحيني  خاصة وان منهم من مل يذكرهم الله لنا لحكمة يعلمها.  و اما اليوم 
اآلخر  فيدخل فيه االميان بكل ما اخرب الله به ورسوله صىل الله عليه وسلم مام يكون بعد 
املوت كفتنة القرب  وما يكون يوم القيامة من االهوال  والشدائد  والرصاط وامليزان والحساب  
ونرش الصحف والحوض  والجنة والنار  ورؤية الله تعاىل يف االخرة وكذلك يجب االميان القضاء 
والقدر ويتضمن االميان بامور ثالثة:  (أ) ّإ الله قد علم ما كان وما يكون (ب) كتابته سبحانه 
الله كان ومامل يشأ مل يكن،  ولها  النافذة فام شاء  لكل ما قدره وقضاه (ج) االميان مبشيئته 

تفريعات تطلب يف مظانها. 
االحكام  فهومعرفة  االصطالح  يف  اما  املطلق،   الفهم  يعني  اللغة  يف  وهو  الفقه:   – الثاين 
الجزئية املكتسبة من ادلتها التفصيلية، وللفقه شطران هام العبادات واملعامالت فالعبادة اسم 
جامع لكل ما أمر الله تعاىل به، واالبتعاد عام نهى عنه ومنها الشعائرالتعبدية التي تشمل أداء 
الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وأداء الزكاة و حج بيت الله الحرام يف مكة املكرمة ملن 
و  واألميان  الشخصية  واألحوال  البيوع  أنواع  فهي تشمل  امااملعامالت  والراحلة  الزاد  استطاع 

النذور والعقوبات والجهاد وغري ذلك. 

(١) أخرجه البخاري يف صحيحه عن ابن عمر ريض الله عنهام، يف باب بني اإلسالم عىل خمس، برقم ٧ ٣٢/١.
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الثالث – األخالق:   وهي تنقسم إىل قسمني:  
١- التخيل عن الرذائل بشطريها: 

أ- الباطنية مثل  الحقد والحسد واألنانية والنفاق والرياء وسوء الظّن بالله تعاىل 
ب-  والظاهرية، مثل الزنا والكذب والرسقة وقطع الطريق والخيانة والتجّسس والسحر ورشب 

الخمر والبخل والحلف بالباطل والظلم والتربّج والفساد والشذوذ وغري ذلك.
٢- التحّيل بالفضائل االخالقية بشطريها وهام:  

أ- الباطنية مثل الصدق واإلخالص والتقوى وحسن الظّن بالله وباملسلمني و مخافة الله تعاىل، 
والحب  يف الله سبحانه.

وغري  االنفاق  والعطاء  والبذل  والسخاء  والكرم  الحق  وقول  الشجاعة  مثل  والظاهرية،  ب- 
ذلك. 

فالرشيعة اإلسالمية لها مقاصد وأهداف نبيلة عندما رشّعها الله سبحانه من أحكام سواء ما 
أمرت به من فرائض ونوافل اوما نهت عنه من محرمات ومكروهات، وهناك أحكام يف الرشيعة 
فاخّتص  سبحانه  الله  يعلمها  لحكمة  بعلل  معللة  غري  وبعضها  للبرش  مفهومة  بعلل  معلّلة 
بعلمها فال يعلمها احد سواه، وإّن الجمهرة العظمى من علامء األمة سلفاً وخلفاً  اغلبهم يتفق 
عىل أّن أحكام الرشيعة يف جملتها معلّلة ومل يشذ عن هذا االتجاه إال فئات قليلة مثل الظاهرية 
وغريهم ويّقرر علامء األمة اإلسالمية أّن الرشيعة إمنا وضعت لتحقيق مصالح العباد يف املعاش 
واملعاد أو يف العاجل واآلجل (١) كام يؤّكدون عىل أّن درء املفاسد الزم وحتمي  لرعاية املصالح 

لألمة مستندين إىل الحديث الرشيف ( الرضر وال رضار)(٢) 

املطلب الرابع

النصارى والقران الكريم
ذكر القران الكريم أصنافاً كثرية من الناس يف نصوص كثرية  تذكر اّن العناد يف أحيان كثرية 
الَِّذيَن  لََقاَل  ِبأَْيِديِهْم  َفَلَمُسوُه  ِقرَْطاٍس  ِيف  ِكَتاباً  َعَلْيَك  َنزَّْلَنا  (َولَْو  االسالم.  اعتناق  دون  يحول 
ِبني)٣) وجاء يف اية اخرى }ولو فتحنا عليهم بابا من السامء فظلوا فيه  َكَفُرواْ إِْن َهـَذا إِالَّ ِسْحٌر مُّ

يعرجون لقالوا انا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون )٤)
ولقد ورد ذكر النصارى يف القران الكريم يف سور وايات كثرية وهي تبنّي نظرة القران الكريم 

اىل هذه الديانة لذا سأسوق لك ما ورد مع تعليق مناسب لذلك:-

(١) انظر إعالم املوّقعني،البن القيم الجوزية١٠٣/١ واملوافقات،  للشاطبي  ٢/٦  واملستصفى،  للغزايل  ١/٢٨٩
(٢) الحديث أخرجه أحمد يف مسند ابن عباس ريض الله عنهام، برقم ٢٧١٩، واإلمام مالك يف املوّطأ يف باب القضاء يف املرفق،  

عن يحيى املازين عن ابنه،  برقم ١٢٣٤.
(٣) سورة االنعام آية ٧.

(٤) سورة الحجر آية ١٤-١٥.
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١- اثبت القران الكريم تحريف اهل الكتاب لكتبهم- االنجيل والتوراة- وانهم اشرتوا به مثنا 
قليًال وتوعدهم عىل ذلك قال تعاىل}فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا 

من عند الله ليشرتوا به مثناً قليًال فويل لهم ما كتبت ايديهم وويل لهم مام يكسبون{(١)  
وانهم يجيدون فن كتامن الحق }ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشرتون به مثناً 
قليًال اولئك ما يأكلون يف بطونهم اال نار وال يكلمهم الله يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب 

اليم{(٢)
٢- سجل القران ما يف نفوسهم من الحسد الدفني لغرض ارجاع املسلمني عن دينهم.

}ود كثري من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد اميانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من 
بعد ما تبني لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأيت امر الله)(٣)

وال   اليهود  عنك  ترىض  }ولن  املحرف  دينهم  يتبعوا  حتى  املسلمني  عن  يرضوا  لن  وانهم 
النصارى حتى تتبع ملتهم..)٤) 

 }ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم)(٥)
٣- ذكر القران الكريم انهم ال يفهمون الهداية اال ملن دخل يف دينهم واال فهو يعيش يف ظالل، 
ابراهيم حنيفا وما كان من  قال تعاىل: (وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة 

املرشكني)(٦) 
٤- سجل القران الكريم ايضاً انهم يف داخلهم يؤمنون بالرسول ويعرفونه كام يعرفون ابناءهم 
(الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كام يعرفون ابناءهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 

يعلمون)(٧)
٥- وصف القران الكريم النصارى بانهم ضالون واليهود بانهم مغضوب عليهم كام قرر ذتك 

املفرسون  كام يف اواخر سورة الفاتحة (غري املغضوب عليهم وال الضالني)(٨)
٦- سجل القران الكريم ان القران جاء مصدقاً للتوراة واالنجيل من حيث العقائد واالصول وال 
شك قبل تحريفها اما املوجود من هذه الكتب فقد حرف وبدل اغلبها قال تعاىل}نزل عليك 

الكتاب بالحق مصدقاً كام بني يديه وانزل التوراة واالنجيل من قبل هدى للناس)(٩) وان

(١) سورة البقرة آية ٧٩.
(٢) سورة البقرة آية ١٧٤.
(٣) سورة البقرة آية ١٠٩.

(٤)   سورة البقرة آية ١٢٠.
(٥)   سورة األعراف آية ٦٩.

(٦) سورة البقرة آية ١٣٥.

(٧) سورة البقرة آيه ١٩٦.
(٨) سورة الفاتحة آية ٧.

(٩) سورة األعراف آية ٣-٤.
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 القران جاء لينذرهم(وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم...)(١).
٧- اثبت القران ان الله تعاىل اصطفى بعض البرش عىل غريهم  منهم ال عمران،عائلة السيدة 
مريم العذراء}ان الله اصطفى ادم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران عىل العاملني ذرية بعضها 

من بعض والله سميع عليم{(٢).
٨- اثبت القران ان السيدة مريم العذراء حينام نذرتها امها فتكون يف بيت املقدس تقبلها الله 
تعاىل قبوالً حسناً وانبتها نباتاً حسناً. وان الله اوكل رعايتها اىل نبي من االنبياء وهو زكريا 

عليه السالم (فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا)٣).
٩- اثبت القران الكريم خوارق للعادات وكرامات للسيدة والدة املسيح }كلام دخل عليها زكريا 

املحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم اىن لك هذا قالت هو من عند الله..)(٤).
١٠- اثبت القران ان املالئكة كلمت مريم وابلغها اصطفاء الله لها من بني النساء }وإذ قالت 
املالئكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني، يا مريم اقنتي لربك 

واسجدي واركعي مع الراكعني{.
وان املالئكة برشتها باملولود امليمون اسمه املسيح }اذ قالت املالئكة يا مريم ان الله يبرشك 

بكلمة منه اسمه املسيح عيىس بن مريم وجيها يف الدنيا واالخرة ومن املقربني)(٥)
١١- اعلن القران عىل املأل براءة مريم العذراء من التهم املزيفة التي الصقها اليهود بها انذاك 
}قالت رب اىن يكون يل ولد ومل ميسسني برش قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قىض امراً 

فامنا يقول له كن فيكون)(٦)
هذه وثيقة ساموية تعلن براءتها من الزنا والفاحشة التي شنها اليهود ضد املسيح وامه. 
(وبكفرهم وقولهم عىل مريم بهتاناً عظياًم)(٧)(والتي احصنت فرجها)٨(ومريم ابنة عمران التي 

احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلامت  ربها)(٩)
١٢-اورد القران الكريم جملة من ارهاصات ومعجزات السيد املسيح: 

أ - يكلم الناس يف املهد
ب - يخلق من الطني كهيئة الطري فيكون طرياً باذن الله

ج- شفاء املرىض من امراض مزمنة عجز عنه اطباء ذلك الزمان كاالبرص واالكمه

(١) سورة الكهف آية ٤-٥.
(٢) سورة آل عمران آية ٢٣.
(٣) سورة آل عمران آية ٣٧.
(٤) سورة آل عمران آية ٣٧.
(٥)   سورة االعراف ٤٢- ٤٣.

(٦) سورة آل عمران آية ٨.
(٧)   سورة آل عمران آية ١٧.

(٨)   سورة األنبياء آية ٩١.
(٩) سورة التحريم آية ١٢.
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د- احياء املوىت
 هـ- يخربهم ما يأكلون وما يدخرون

 و- انزال مائدة من السامء. قال تعاىل }.. اين قد جئتكم باية من ربكم اين اخلق لكم من 
الطني كهيئة الطري فانفخ فيه فيكون طرياً باذن الله وابرئ االكمه واالبرص واحي املوىت باذن 

الله وانبئكم مباتأكلون وما تدخرون يف بيوتكم)(١)
١٣- اثبت القران ان عيىس عليه السالم مل يكن الهاً وال ابن زنا بل هو عبد الله ورسوله. (ان 

مثل عيىس عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)(٢)
١٤- سجل القران الكريم ان الله رفع عيىس عليه السالم حياً بروحه وجسده وانه سيتوىف 
وان الله سيجعل الذين اتبعوا املسيح حقاً ال ادعاءاً فوق الذين كفروا اىل يوم القيامة.(اذ قال 
الله يا عيىس اين متوفيك ورافعك اّيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق 

الذين كفروا اىل يوم القيامة ثم اّيل مرجعكم فاحكم بينكم فيام كنتم فيه تختلفون)(٣)
}ما كان لبرش ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً يل من دون 

الله ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعّلمون الكتب ومبا كنتم تدرسون{ (٤)
}ان هو اال عبد انعمنا عليه وجعلناه مثًال لبني ارسائيل{(٥)  ان الله أنطق عيىس وهو يف 
املهد }قال اين عبدالله... {(٦)  }وقولهم انا قتلنا املسيح عيىس بن مريم رسول الله وما قتلوه وما 

صلبوه ولكن شبه لهم...{(٧) 
 }بل رفعه اليه وكان عزيزاً حكياًم{(٨)

}وإذ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى املسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم{(٩) 
}امنا املسيح عيىس بن مريم رسول الله وكلمته القاها اىل مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله  

ما املسيح بن مريم اال رسول قد خلت من قبله الرسل{(١٠)   
رفض القران االقانيم الثالث والتثليث: 

}وال تقولوا ثالثة انتهوا خرياً لكم امنا الله اله واحد سبحانه اىت يكون له ولد له ما يف

(١)   سورة آل عمران  آية ٤٩.
(٢) سورة آل عمران آية ٥٩.

(٣)   سورة مريم آية ٢٩.
(٤) سورة النساء آية ١٥٧.
(٥) سورة الزخرف آية ٥٩.

(٦) سورة مريم آية ٢٩.
(٧)   سورة النساء آية ١٥٧.

(٨) سورة النساء آية ١٥٨.

(٩)   سورة التوبة آية ٣٠.
(١٠) سورة املائدة آية ٧٥.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٤١

يف بيان العقيدة اإلسالمية

 السموات وما يف االرض وكفى بالله وكيال{(١)
١٥- اثبت القران ان املسيح عبد لله ولن يستنكف ان يكون عبداً له }لن يستنكف املسيح 
ان يكون عبداً لله وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحرشهم اليه 

جميعاً{(٢)
}لقد كفر الذين قالوا ان الله هو املسيح بن مريم قل فمن ميلك من الله شيئاً ان اراد ان 

يهلك املسيح بن مريم وامه ومن يف االرض جميعاً{(٣)
١٦- دعا القران الكريم اىل الحوار والنقاش الهادئ.

}قل يا اهل الكتاب تعالوا اىل كلمته سواء بيننا وبينكم اال نعبد اال الله وال نرشك به شيئاً 
وال نتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون{(٤)

١٧- عاتب القران اهل الكتاب عىل كفرهم وارصارهم عىل الباطل: 
}يا اهل الكتاب مل تكفرون بايات الله وانتم تشهدون{(٥) }يا اهل الكتاب مل تلبسون الحق 

بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون{(٦)  }يا اهل الكتاب مل تصدون عن سبيل الله{(٧)
١٨- اورد القران صوراً من خداعهم ومكرهم }وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي 
انزل عىل الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون{(٨)}وال تؤمنوا اال ملن تبع دينكم 

قل ان الهدى هدى الله{(٩)
١٩- سجل القران الكريم ان منهم االمناء ومنهم الخونة: 

}ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار ال يؤده اليك 
اال ما دمت عليه قامئاً{(١٠)

الكتاب  من  هو  وما  الكتاب  من  لتحسبوه  بالكتاب  السنتهم  يلوون  لفريقاً  منهم  }وان 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون عىل الله الكذب وهم يعلمون{(١١) 

٢٠- ذكر القران صوراً من اسئلتهم التعجيزية مثل}يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً 
من السامء فقد سألوا موىس اكرب من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فأخدتهم الصاعقة بظلمهم

(١)   سورة النساء آية ١٧١.
(٢) سورة النساء آية ١٧٢.

(٣) سورة املائدة  آية ١٧ و ٧٢.
(٤) سورة آل عمران  آية ٦٤.
(٥) سورة آل عمران آية ٧٠.
(٦) سورة آل عمران آية ٧١.
(٧) سورة آل عمران آية ٩٩.
(٨) سورة آل عمران آية ٧٢.
(٩) سورة آل عمران آية ٧٣

(١٠) سورة آل عمران آية ٧٥.

(١١) سورة آل عمران آية ٧٨.
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٤٢

الفصل األول

 ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك{(١) 
٢١-حث القران اهل الكتاب عىل عدم الغلو يف الدين }يا اهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال 

تقولوا عىل الله اال الحق... {(٢)
الله  ابناء  نحن  والنصارى  اليهود  }قالت  والنصارى  اليهود  هذيان  عىل  القران  رد   -٢٢

واحباؤه{(٣)
٢٣- عاتب القران االحبار والقساوسة والرهبان عن سكوتهم وعدم نهيهم عن غيهم }لوال 

ينهاهم الربانيون واالحبار عن قولهم االثم اكلهم السحت{(٤)
العداوة  اليهود واخف  للمسلمني وان اشدهم  اليهود والنصارى  القران عداوة  اثبت   -٢٤
للنصارى }لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين ارشكوا ولتجدن اقربهم مودة 

للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى{(٥)
٢٥- اثبت القران ان بعض القساوسة والرهبان منصفني اذا سمعوا الحق اذعنوا له

}واذا سمعوا ما انزل الله اىل الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع {(٦)
الكتاب امنوا  التوراة واالنجيل واالميان باالسالم }ولو ان اهل  القران لتحكيم  ٢٦- دعاهم 

واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم{(٧)
من  اليكم  انزل  وما  واالنجيل  التوراة  يقيموا  حتى  يشء  عىل  لستم  الكتاب  اهل  يا  }قل 

ربكم{(٨)   
}وليحكم اهل االنجيل مبا انزل الله فيه{(٩)

٢٧- اثبت القران الكريم ان الذين مل يأمروا بالحق و مل ينهوا عن املنكر ملعونني عىل لسان 
داود وعيىس. }لعن الذين كفروا من بني ارسائيل عىل لسان داود وعيىس بن مريم ذلك مبا 

عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون{ (١٠)
٢٨- سجل القران الكريم انه كان لعيىس كان حواريون وانهم اصغياء عيىس. }واذا اوحيت 

اىل الحواريني ان امنوا يب وبرسويل قالوا امنا واشهد بانا مسلمون... {(١١) وانهم طلبوا مائدة

(١) سورة النساء آية ١٥٣.
(٢)   سورة النساء آية ١٧١.

(٣) سورة املائدة آية ١٨.

(٤) سورة املائدة آية ٦٣.

(٥) سورة املائدة آية ٨٢.

(٦) سورة املائدة آية ٨٣.

(٧) سورة املائدة آية ٦٥.

(٨) سورة املائدة آية ٦٨.
(٩)  سورة املائدة آية ٤٦.

(١٠) سورة املائدة آية ٧٨-٧٩.
(١١) سورة املائدة آية ١١.
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٤٣

يف بيان العقيدة اإلسالمية

 من السامء }واذ قال الحواريون يا عيىس بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة 
من السامء قال اتقوا الله أن كنتم مؤمنني{(١)

للناس  قلت  ءانت  مريم  بن  عيىس  يا  الله  قال  }واذ  السالم  عليه  عيىس  الله  عاتب   -٢٩
اتخذوين وامي الهني من دون الله قال سبحانك ما يكون يل ان اقول ما ليس يل بحق...{(٢)

٣٠- اورد القران ان وصف الرسول االمي محمد موجود عندهم ومكتوب يف التوراة واالنجيل 
}الذين يتبعون الرسول النبي االمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالنجيل يأمرهم 
باملعروف وينهاهم عن املنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ارصهم 

واالغالل التي كانت عليهم...{(٣)
٣١- سجل القران الكريم ان اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم الهة واربابا }اتخذوا 

احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله واملسيح بن مريم... وما امروا اال ليعبدوا الها واحدا{(٤)
٣٢- سجل القران ان علامء اليهود والنصارى يأكلون اموال الناس بغري حق. }يا ايها الذين 

امنوا ان كثرياً من االحبار والرهبان، يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله{(٥)
٣٣-اثبت القران الكريم ان هناك جهوداً من قبل القيرص ملك الروم ملساندة املنافقني يف 
املدينة يف موضعني:  االول يف بناء مسجد يكون كوكر لهم وارصاد للمسلمني }والذين اتخذوا 
مسجداً رضاراً{(٦) فأحرق مسجد رضار الثاين اغرى وساند الثالثة املتخلفني عن الجهاد }وعىل 

الثالثة الذين خلفوا... {(٧)
الكتاب اال  الكتاب بالحكمة }وال تجادلوا اهل  القران اىل مجادلة ومناظرة اهل  ٣٤- دعا 

بالتي هي احسن{(٨) 
الله ضاربا مثًال باصحاب عيىس  الله من املسلمني ان يكونوا من انصار دين  ٣٥- وطلب 
وحواريوه }يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كام قال عيىس بن مريم للحواريني من انصاري 

اىل الله{(٩)
٣٦- أثبت القرآن الكريم فضل بني إرسائيل عىل عاملي زمانيهم قال تعاىل: }يا بني إرسائيل

(١) سورة املائدة آية ١١١.
(٢) سورة املائدة آية ١١٦-١١٧.

(٣) سورة األعراف آية ١٥٧.
(٤) سورة التوبة آية ٣١.
(٥) سورة التوبة آية ٣٣.

(٦) سورة التوبة آية ١٠٧.

(٧) سورة التوبة آية ١١٨.
(٨) سورة العنكبوت آية ٤٦

(٩) سورة الصف آية ٣٩.
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٤٤

الفصل األول

 إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأين فضلتكم عىل العاملني{(١) ال كام يدعي اليهود أنهم 
مفضلون عىل كل العامل عىل مدى الزمان وأنهم شعب الله املختار.

٣٧- طلب الله منهم أن يوفوا بالعهد وامليثاق وأن ال يتنصلوا عن اإليفاء بامليثاق االعظم 
قال تعاىل: }يا بني إرسائيل أذكروا نعمتي عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأياي فارهبون 

 (٢)}
٣٨- مّن الله عىل املسيح عليه السالم حينام أنقذه من املؤامرة التي حيكت ضده من قبل 

اليهود والرومان قال تعاىل: }وإذا كففت بني ارسائيل عنك إذ جئتهم بالبينات{(٣) 
٣٩- أعلن الله تعاىل أن نفراً من بني إرسائيل قد لعنوا عىل لسان نبيني من االنبياء قال 
تعاىل:  }لعن الذين كفروا من بني ارسائيل عىل لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك مبا عصوا 

وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون{(٤)
٤٠- اثبت القران الكريم ان اهل الكتاب اذا ارصوا عىل باطلهم ورفضوا الهداية والدخول يف 
االسالم فان املصري الذي ينتظرهم نار جهنم. وحالهم حال املرشكني }ان الذين كفروا من اهل 

الكتاب واملرشكني يف نار جهنم خالدين فيها ابدا{(٥) 
السالم  عليه  ان عيىس  ببني ارسائيل  ديانة خاصة  النرصانية  الديانة  ان  القران  اثبت   -٤١
خامتة انبياء بني ارسائيل وليس عاما لكل البرشية كام يدعي املبرشون }اذ قال عيىس بن مريم 

يا بني ارسائيل اين رسول الله اليكم{(٦)
٤٢- سجل القران ان النصارى ملا جاءهم الهدى بدل ان يؤمنوا ويرتاجعوا عن غيهم اذا بهم 
يختلفون ويتفرقون وقد رأوا البينات }مل يكن الذين كفروا من اهل الكتاب واملرشكني منفكني 

حتى تأتيهم البينة{(٧)
٤٣- نهى االسالم املسلمني جميعاً اتخاذ اليهود والنصارى اولياء. }ال تتخذوا اليهود والنصارى 

اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم{(٨)
٤٤- انصف الله تعاىل أهل الكتاب وذكر أن فيهم فجاراً وكفاراً قال تعاىل: }ليسوا سواء من 
بالله واليوم اآلخر ويأمرون  الله وهم يسجدون يؤمنون  آيات  يتلون  أمة قامئة  الكتاب  أهل 
باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف الخريات أولئك من الصالحني{(٩)  إذاً فيهم طائفة 
ثابته قامئة عىل الحق رغم كل املحاوالت التي كانت سائدة يف تحريف دينهم وال شك أن هذا 

قبل

(١) سورة البقرة آية ٨٢.
(٢) سورة البق

(٣) سورة املائدة آية ١١٠.
(٤) سورة املائدة  آية ٧٨-٧٩.

(٥) سورة البينة آية ٦.
(٦) سورة الصف آية ٦.
(٧) سورة البينة آية ١.

(٨) سورة البقرة آية ٣٩.
(٩) سورة آل عمران آية ١١٢-١١٣.
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٤٥

يف بيان العقيدة اإلسالمية

 نزول القرآن أما بعد نزوله فمن مل يؤمن باالسالم ديناً ومبحمد رسوالً ونبياً وبالقرآن كتاباً 
من عند الله فهو ليس مبؤمن. 

املطلب الخامس

الخصائص العامة لإلسالم
هناك خصائص كثرية  ميتاز االسالم بها عن غريه أذكر منها ماييل: -

١ - الربانية: متتاز الرشيعة اإلسالمية عن القوانني الوضعية مبا لها من صفة ربانية وصبغة 
دينية تتفّرع عنها ترشيعاتها التي ال نظري لها وتغرس يف نفوس أتباعها حبها واحرتامها احرتاماً 
والتأّثر  البرشي  اوالعجز  القصور  يحكمه  برشاً  ليس  األحكام  لهذه  فاملّرشع  اإلميان  من  نابعاً 
مبؤثرات املكان والزمان والحال أو مبؤثرات الوراثة واملزاج والهوى والعواطف فالخالق هو أعلم 
مبا ينفع الناس فهو يعرفهم ويرفعهم وما يصلح حالهم ومآلهم قال تعاىل }أََال َيْعَلُم َمْن َخَلَق 
َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبرُي{(١)  وكام يقول عبد القادر عودة  رحمه الله ( يكفي الرشيعة فخراً أن 

يكون أقدم مافيها من ترشيع هو أحدث مايف القوانني الوضعية اليوم)(٢)
٢ - األخالقية: تتميز الرشيعة عن القوانني الوضعية األديان األخرى باألخالق يف كل مجاالتها 
الكلمة من  بالربانية فهي رشيعة أخالقية بكل ما تحمل هذه  وجوانبها وهذه مثرة لوصفها 
معنى وال عجب أّن صاحب الرشيعة يقول (إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق)(٣)  وكل من نظر اىل 
ذلك يجده واضحاً يف الدرجة األوىل من زاوية الحقوق يف العقوبات،   فهي تراعي املثل العليا 
لذاتها حتى يف أخالقيات الحرب والتعامل مع األرسى وقد منع اإلسالم تخريب العمران وافساد 
مراعاته  وكذلك  والشيوخ  والصبيان  النساء  من  يقاتل  ال  من  وقتل  بالجثث  والتمثيل  الزروع 
الرفق بالحيوان فاإلسالم يحث عىل التكامل املادي واملعنوي واألديب و من طبيعة اإلسالم أنه 
يّتسع للحرية الفكرية بألوانها املختلفة وهو يساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة والحضارات 
النافعة التي يتفق معها العقل البرشي فاإلنسان مخلوق الله جعل فيه االستعداد لفعل الخري 

والرش فهو بامكانه أن يسعد ويشقى  قال تعاىل}انا هدينا السبيل إما شاكراً واما كفورا{(٤)
٣ - الواقعية:  من مزايا الرشيعة إنها واقعية اي إنها ال تسبح يف بحار الخيال ومل تحّلق يف 
أجواء املثالية فتفرتض مثال إنسانا ال وجود له يف دنيا الناس كام فعل أفالطون يف جمهوريته 
و الفأرايب يف املدينة الفاضلة وكام تخيلت الشيوعية يف أذهانها عن املجتمع الذي تنعدم فيه 

الفوارق

(١) سورة امللك، آية ١٤.
(٢) انظر الترشيع الجنايئ، عبد القادر عودة ٢/٦.

(٣) الحديث أخرجه أحمد يف مسنده، يف مسند أيب هريرة ريض الله عنه برقم ٨٥٩٥.
(٤) سورة االنسان آية ٣.
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٤٦

الفصل األول

 وتزول امللكية وال يحتاج إىل دولة وال قضاء وال رشطة وال سجون(١).
أما رشيعة اإلسالم فقد رشّعت لإلنسان كام خلقه الله بجسمه عىل األرض وبروحه الساموي 
وغرائزه الهابطة وبدوافعه الفردية ونزعته الغريية وبواعث التقوى التي تضطرب يف نفسه قال 

اَها • َفأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوَتْقَواَها{(٢) تعاىل  }َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
له  املوجود حاليا (من رضبك عىل خدك اإلمين فأدر  اإلنجيل  به  أمر  يأمر مبا  فاإلسالم مل 
خدك االيرس ومن رسق قميصك أعطه إزارك)(٣)فهذه مثالية قد تصلح لرتبية مجموعة محدودة 
يف مرحلة معينة كحواري املسيح يف زمانه لكنها ال تصلح قانونا عاما لدولة عاملية يف رشيعة 

خالدة.
ومن هنا جاء القرآن الكريم بإقرار معاقبة املعتدي مبثل ما اعتدى  دون زيادة عىل ذلك 
وهذه مرتبة العدل ولكنه فتح الباب ملن أراد الرتّقي إىل افضل ليصل إىل مرتبة الفضل واإلحسان  
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجرُُه َعَىل اللَِّه{(٤).فالرشيعة مبنّية عىل  قال تعاىل }َوَجزَاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

مبدأ اليرس ورفع الحرج فالتشدد إن ورد فلمرحلة مؤقتة أو لجامعة خاصة.
٤- اإلنسانية:  إنها رشيعة إنسانية عاملية رشّعت ألجل اإلنسان لرتقى به وتأخذ بيده اىل 
الجانب  الحيواين عىل  الجانب  وتحميه من طغيان  إنسانيته  عليه  وتحفظ  السالمة   شاطىء 
والرشاب  الطعام  يشبعه  الذي  البدين  الطيني  الغالف  مجرد  اإلنسان  فليس  املتمّيز  اإلنساين 
آَدَم  َبِني  َكرَّْمَنا  }َولََقْد  تعاىل  الغالف.وقال  والنكاح وإمنا هو مع ذلك روح علوي يسكن هذا 

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال{(٥). مَّ ْلَناُهْم َعَىل َكِثرٍي مِّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َوَحَمْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم مِّ
٥- التناسق:  أي إّن األجزاء تعمل  يف خدمة الكل وكلها يف تعاون ويف خدمة هدف مشرتك 
بحيث ال  تنافر وال تضارب وال يصطدم بعضها ببعض و ال ترى بينها إال الوحدة واالنسجام 

فالرشيعة املتكاملة متوازنة مع الله واإلنسان واملجتمع.
٦- الشمول: أي شمولها لكل جوانب الحياة مثل الجانب التعّبدي حيث نّظم عالقة اإلنسان 
بربه وكذلك يف الجانب األرسي من زواج وتوابعه ومعامالت مالية من البيوع بأنواعها وكذلك 
وكذلك  دنيوية  عقوبات  من  الجزايئ  والجانب  وتوزيعها  الرثوة  إنتاج  من  االقتصادي  الجانب 
جانب اإلثبات واملرافعات من الشهادة والدعوى واإلقرار واليمني أو جانب الدستور وأصوله 

والعالقات الدولية وغري ذلك(٦).

(١) انظر املدخل لدراسة الرشيعة، د يوسف القرضاوي ص ١١٩.
(٢) سورة الشمس، آية ٧-٨.

(٣) انظر الكتاب املقدس،  العهد الجديد ( االناجيل االربعة).
(٤) سورة  الشورى، آية ٤٠.

(٥) سورة اإلرساء، آية ٧٠.
(٦) انظر مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، د. يوسف القرضاوي ص ١٤٣-١٤٤.
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املطلب السادس

دور املسلمني يف الحضارة
الغربية،  األمم  ابتدعتها  قد  اليوم  الغربية  الحضارة  أّن  الكثريين  اذهان  يف  يخطر  رمبا     
وانها حكر عليها منذ األزل واّن العلوم التي بني أيدينا كانت أبكاراً مل يسبقهم اليها أحد وأن 
التكنولوجيا قد انقدحت من أذهانهم وانبثقت من رحم عبقرياتهم  العصامء، اّن هذا الوهم 

يحاول رجال التنصري افهامه للبسطاء والسّذج 
ولعّل ماال يختلف فيه أحد هو قيام كل حضارة حّية عرب العصور بلعب دور بارز يف التطور 
البرشي فكثري من الحضارات تعتمد عىل ما كان قبلها من علوم فتدرسها ومتّحصها ثم تضيف  
اجتمعت  قاطبة  فاألمم  اذن  التصحيح.  اىل  باإلضافة  والتنقيح  التصويب  من  ابتكاراتها  اليها 
وانصهرت يف بوتقه واحدة لتفرز لنا نتاجاً حضاريا ًمتطورا، اما الحضارة االسالمية التي نحن 
بصدد الحديث عنها وعن إسهاماتها يف ما آلت اليه من تقّدم عىل كافة األصعدة والتكنولوجيا 
ولقد أدركت األمة مفهوم تداول العلوم االنسانية عرب العصور وقامت بدورها عىل أكمل وجه 

يف الفهم واالدراك واالستنباط وكذلك يف االبداع واالكتشاف واالخرتاع 
 اجل فبعد البعثة النبوية الرشيفة انكّب املسلمون عىل العلم واملعرفة وانتهال بحور العلوم 
وبعد ذلك أسسوا جامعات ومدناً كربى مثل بغداد والقاهرة وقرطبة وطليطة والبرصة والكوفة 

ناهيك عن املدينة وبالد الحجاز واليمن، فأسهموا يف العلوم الرصفة والنظرية والتطبيقية 
ترزح تحت وطأة  فهي  أسلفنا  ملا  متاماً  مناقضاً  فيها  الوضع  كان  فقد  آنذاك  أوروبا  أما    
ظلامت الكنيسة والتخّلف ولقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تفرض نفوذها عىل أوروبا مستغلة 
آنذاك قبل عام  املسلمون  به  برع  الذي  الحضاري  التّيار  أوروبا عن  الدينية، فعزلت  سلطتها 
١١٠٠م وهكذا اصبحت القارة العجوز يف عزلة عىل الرغم من احتكاكهم باملسلمني خالل فرتة 
الحمالت الصليبية  واخذت أوروبا تجني الثامر الحقيقية من املسلمني عرب اسبانيا والربتغال 
(األندلس سابقاً) والتي خضعت للدولة العربية االسالمية مثانية قرون، فكانت االندلس مركزاً 
الفرق بني  الدارسون من أرجاء أوروبا كلها، واذا أردت أن تعرف  اليها  للعلوم واملعارف يفد 
قرطبة االسالمية وبني عموم أوروبا فاسمع اىل حقيقة تأريخية مفادها أّن أكرب مكتبة يف أوروبا 
قرطبة  مكتبة  بينام ضّمت  غري  ال  مجلداً   ٣٦ غول  حيث ضّمت  القديس  دير  مكتبة  كانت 
الشهرية وحدها ٥٠٠ ألف مجلداً وكان بيت املال هو املمّول لها  واملورد للدراسات والبحوث 
لقد كانت هذه مبثابة البذور األوىل لثورتهم العلمية بعد أن أخذت أوروبا تقّلد املسلمني وتفتح 
الجامعات يف بالدها  وقد وجدوا بني أيديهم رشكة علمية ثقافية هائلة خّلفها العلامء املسلمون 
يف شتى البالد ويف شتى العلوم مثل الجغرافيا والتأريخ والفيزياء والرياضيات والفلك والطب 
الكون واألرض هذا وكان يف بغداد  والكيمياء والفلسفة والقانون والهندسة املعامرية وعلوم 

بيت الحكمة الذي أّسسه الخليفة العبايس املأمون والذي
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العلمية والرتاجم واملعاجم اضافة اىل علوم وفلسفات  ضّم اآلف املجلدات واملخطوطات 
االغريق،  وهناك علامء مسلمون كانت لهم اسهامات كبرية آنذاك مثل اوالد موىس بن شاكر 
حّيان  وابن  والبريوين  والكندي  خلدون  وابن  سينا  وابن  الهيثم  وابن  والحسن  وأحمد  محمد 
والرازي وغريهم من جمهرة أهل العلم واملعرفة أذكر بعض انجازاتهم العلمية عىل سبيل املثال 

ال الحرص: 
١- قام أوالد موىس بن شاكر بتأليف العديد من الكتب التي اطلق عليها العرب علوم الحيل 
اضافة اىل علم الجرب وحسابهم للجداول الفلكية عن طريق مرصد خاص، ومن املعلوم كان عند 

املسلمني اإلسطرالب وهو جهاز فليك بايئ  لقياس االجرام.
علم  يف  النرّية  اضاءاته  أهمها  بارزة  اسهامات  العيون  لطب  قّدم  فقد  الهيثم  ابن  اما   -٢

البرصيات وال زال يكّنى بأيب البرصيات حتى يومنا هذا.  
١- ابن خلدون، اسهم اسهامات كبرية يف الفلسفة والتأريخ وعلم االجتامع مع تحليلها ولعل 
مقدمته يف التأريخ خري دليل عىل ذلك، اذ مل يسبقه اليها أحد، يف تحليل الوقائع والحوادث 

التأريخية فتناولها من جوانب عدة مع دراسة ومتحيص 
٢- ابن سينا،اذا أردنا أن نتعرف عىل اسهاماته فهي كثرية   حتى  سامه األوربيون افيسينا حيث 
أّلف أكرث من ٢٤٦ كتاباً وعىل رأسها كتابه القانون يف الطب الذى يعّد مرجعاً رئيساً يف الطب 
بالنسبة للغرب ما بني القرنني الثاين عرش والسابع عرش امليالديني، حيث قال عنه يفيلوشن 

يف كتابة تطّور العلم الحديث بأّن كتاب القانون البن سينا هو الكتاب املقّدس يف الطب.
٣- أما الكندي،  فله مؤلفاته يف الهندسة ويعّد أول فيلسوف عريب فلم تكن مواهبه حكراً عىل 
العيون وعلم األشعة وانكسارها وعلم  الفيزياء وطب  النظرية فقط،  بل برع يف  العلوم 

املعادن وغريها.
٤- البريوين، هو من أصغر العلامء سناٍّ وهو أول من أماط اللثام عن الحقائق الجيولوجية 
كتحّوالت الصخورالرسوبية التي طرأت عىل األرض عرب التأريخ كام قام بقيام خطوط العرض 
لإلسالم  مدينة  أوروّبا  (إّن  ويلز  املؤرخ  قال  األرض  قطر  وحساب  الجبال  وارتفاعات  والطول 

بالجانب األكرب يف قوانينها االدارية والتجارية). (١)   
والعلوم  الفلسفة  باع طويل يف  وله  األرض  بكروية  قال  أوائل من  من  يعّد  الذي  الرازي،   -٥

النظرية واللغوية والعلوم العقلية. 
٦- عباس بن فرناس، كانت له يده البيضاء يف ابتكار فن الطريان حيث افنى عمره الهثاً لتحقيق 
رغبته بالطريان والتحليق يف الجو فرشع باخرتاع الة الطريان فرغ منها عندما بلغ السبعني 
عمره سنة ٨٧٥م  هذا وقد متّكن ابن السبعني من الطريان بحق اوحّلق يف الجو مسافة 

بسيطة قبل أن تسقط طائرته وقد اعتمد يف تركيبها  أسلوب الطيور يف الطريان.  

(١) انظر قصة الحضارة ٢٣/١١ وأنظر يف كل ما مىض العلوم والهندسة يف الحضارة اإلسالمية دونالدهيل ص٣٤.
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٧- الرّحالة ابن بطوطة حيث طاف العامل القديم خالل ٢٩ عاماً وتبعه يف ذلك الرّحالة ابن جبري  
ومن اراد املزيد فلريجع اىل كتبهم ورحالتهم املدّونة يف ذلك.

٨- الجزري، حيث له اسهامات كثرية منها ابتكر ست آالت لدفع املياه ورفعها عاليا يف تلك 
االزمنة  مام يعكس قدراته امليكانيكية و إسهاماته يف هذا املضامر  واليك جدوال لبعض 

اسهامات علامء املسلمني يف العلوم األكادميية.

الفلكالكيمياءالفيزياءالطبالرياضيات
ادخلوا الصفر 

والفاصلة العرشية 
إىل علم الرياضيات

اكتشفوا وجود 
الشعريات الدموية

ابتدعوا قوانني 
الّنواس لقياس 

الوقت

قاموا باستخدام 
علوم الكيمياء يف 

األغراض الطبية

حسبوا محيط 
األرض بدقة

ابتكروا 
اللوغاريتامت 

وعلم الجرب

قاموا بأول دراسة 
مفصلة عن عني 

اإلنسان

ابتدعوا مبدأ 
العطالة يف الفيزياء

قاموابحساب طول ابتدعوا الصيدليات
األرض والدرجات 
األرضية املعمول 

بها اليوم
اكتشفواانعكاس استنبطوا الكسور

الضوء يف العني 
وتشكل الصورة يف 

الشبكية

قاموا باكتشاف 
ثالثة أنواع من 

األسيد الحاميض 
هي النيرتيك 
والسولفاريك 

والهيدروكلوريد
ابتدعوا قوانني 

الجيب والتجييب
ابتدعوا التقطري 

والبلورة واألكسدة
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املطلب السابع

االسالم والعلم الحديث
اليكاد يوجد دين كاالسالم يف حثه عىل العلم وتقديره للعلامء، كام اّن العلامء اليوم عىل 
وفق معطيات العلم الحديث مل يجدوا اي تناقض بني االسالم وبني الحقائق العلمية التي توّصل 
اليها العلم اليوم. اما النظريات والفرضيات والخياالت العلمية فعلامء الغرب هم اّول من ابطل 

بعضها ونقضها اذ مل تكن حقائق علمية.
بدراسة  قام  فرنيس  طبيب جراح  بوكاري  موريس  الغرب  علامء  مثًال ألحد  لذلك  وارضب 
عظيمة بني التوراة واالنجيل والقران والعلم يقول(قمت باملقارنة بني املالحظات التي خرجت 
بالقران والعلم  التي عرضتها من قبل فيام يختص  بها من دراسة االحاديث وبني املالحظات 
الحديث فكانت نتيجة هذه املقارنة هامة جداً الن الفرق قد ظهر واضحاً ومدهشاً بني دقة 

املعلومات القرآنية وصحتها يف حالة مقارنتها مبعطيات العلم الحديث)(١) 
    وقال ايضا( اّن هذه املقارنة قد حملتني عىل ابداء املالحظة االتية وهي كيف امكن 
ملحمد ان يتناول قبل اربعة عرش قرناً حقائق علمية يف القران مل يكتشفها اال التقّدم العلمي يف 

القرون الحديثة لو مل يكن القران وحياً منزّالً ال شك فيه وال ارتياب يف نصوصه).(٢)
   ثم اردف قائًال(...وهكذا يتقرر لدينا من جديد ان حقائق القران العلمية كام رشحناها يف 
محلها سابقاً تدل جميعها عىل اّن نصوص القران الكريم نصوص ال  دخل ليد البرش فيها وانها 
وحي ال شك فيه وذلك خالفاً لنصوص االحاديث الظنية من اخبار االحاد التي ال ميكن ان ترتفع 

يف الثبوت اىل درجة الوحي املنزل املتواتر املكتوب). واخذ يرضب امثلة: 
ْمُس َتْجِري  ١- من االيات العلمية حول الشمس ما ذكره القران الكريم قال تعاىل  }َوالشَّ
رَْناُه َمَنازَِل َحتَّى َعاَد َكاْلُعرُْجوِن اْلَقِديِم{(٣)  لُِمْسَتَقرٍّ لََّها َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم،  َواْلَقَمَر َقدَّ

لقد تبنّي انها من عجائب معلومات القرآن الكونية التي مل تكتشف اال يف العلم الحديث(٤)
٢- ما يتعلق مبراحل تكوين الجنني،فهو يتفق متاماً مع معطيات العلم الحديث يقول موكاى 
خطأ  كل  من  معصوماً  كان  ولذلك  فيه  شك  ال  الذي  املكتوب  الوحي  هو  (فالقرآن  هذا 

علمي)
بينام حني اجرى مقارنة بني التوراة واالنجيل مع العلم الحديث نراه يقول برصاحة(اّن الرأي 
الغالب املنترش يف بالدنا عن نصوص الكتابات املقدسة التي بني ايدينا اليوم ال يناسب الواقع 

ابداً)

(١) انظر التوراة واالنجيل والقرآن والعلم،د.موريس بوكاي،ص ٢٠٨
(٢) املصدر نفسه ص ٢٠٩

(٣)سورة يس آية ٣٨
(٤) املصدر السابق ص ٢١٢
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 فالعهد القديم( التوراة )ميثل مجموعة من االعامل االدبية مّتت خالل تسعة قرون تقريباً 
وانه يشّكل فسيفساء ال انسجام فيها قد تغرّيت عنارصها يف مجرى القرون بأيدي الناس وانها 
ايامنا  العسري يف  النصوص وهكذا دواليك حتى اصبح من  قطع  كثرية تضاف فيها ويزاد اىل 

تحديد هوية املصادر(١) التي قامت بكتابة ذلك.
 اجل ميتاز كتابنا عن الكتاب املقّدس بأّن القرآن الكريم حفظ وكتب كتابًة و النبي محمد 
صىل الله عليه وسلم كان عىل قيد الحياة، فالنص القراين منذ ذلك الوقت كان محفوظا بطريقة 

دقيقة جداً االمر الذي يفرض أن نقول باّن اصالة القران الكريم مّتفق عليها). (٢) 
    ثم ليس هناك محل خالف يف اّن كتاباتهم مشكوك يف معظمها فالقرآن الكريم مثًال بعيد 
عن التناقض يف النصوص حتى ال تكاد تجد تناقضاً واحدا يذكر،  اما كتابهم املقدس فانك تجد 

فيه التناقض قامئا عىل قدم وساق.
 يف حني تجد االتفاق واالنسجام التام يف القرآن الكريم مع املعطيات العلمية الحديثة، اذ 
يكشف الحقائق العلمية التي تجعل من املستحيل عىل رجل يف عرص محمد صىل الله عليه 
وسلم ان يكتبه وهكذا فاّن املعارف العلمية اليوم تيّرس لنا فهم بعض اآليات القرآنية التي عجز 

االنسان عن فهمها حتى االن) (٣)
وهكذا لو اردنا األسرتسال مع هذه القضايا لطال بنا الوقت وخرجنا عن موضوع بحثنا ولوال 

اثارة رجال الصليب هذا املوضوع ملا عرجنا عليه لبعده عن بحثنا

(١) انظر التوراة واالنجيل والقرآن والعلم، ص ٢١٥
(٥)انظر التوراة واالنجيل والقران والعلم، ص ٢١٥

(٢) املصدر السابق ص ٢١٦
(٣) انظراإلسالم والعلامنية وجهاً لوجه، د.يوسف القرض
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املبحث الرابع

معامل أساسية للدين اإلسالمي الحنيف
لئال يكون  لئال تختلط  األمور و  هناك قضايا أساسية نحتاج إىل تحديدها بدقة ووضوح 

الحوار مع رجال التنصري جدالً بيزنطياً ال يهدي إىل طريق 
وأول املفاهيم التي يجب توضحيها وتحديدها بدقة متناهية يف الحوار  اإلسالم والنرصانية هي  

معامل يجب إن ال تغيب عن ذهن القارئ ليتعرف عىل اإلسالم عن قرب أذكرها بإيجازشديد: 
أما  فقط  املطهرة  والسنة  الكريم  كالقرآن  عليها  املجمع  مبصادره  اإلسالم حجة  األول:  املعلم 
آراء البرش وترصفاتهم واجتهادات األفراد من علامء وفقهاء فال تحسب عىل اإلسالم ذاك 
ألنهم غري معصومني من الخطأ أو االنحراف،  فاإلسالم دين الله رشّعه وحفظه من التبديل 
والتحريف، وليس هو قول فالن من الناس، وقد أجمع املسلمون عىل أّن كل واحد يؤخذ 
منه ويرد عليه إال النبي صىل الله عليه وسلم واليستثنى من ذلك أحد إال ما أجمعت عليه 
علامء األمة  ومجتهديها وال يشّذ منهم أحد، ألن األمة ال تجتمع عىل ضاللة مبافيهم الخلفاء 
مدار  عىل  انحرافاتهم  أو  املسلمني  فأخطاء  وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي  وآل  الراشدون 

التأريخ،  ال يتحّمل االسالم وزر يشء منها اذ هوحجة عليهم وليس هم حجة عىل اإلسالم.
املعلم الثاين: اإلسالم الذي نؤمن به وندافع عنه ونرىب الناس عليه وننادي برضورة العودة إليه 
عقيدًة وعبادًة وتربيًة وأخالقاً وترشيعاً،    هو ذاك اإلسالم الصايف بال شوائب و مستقيم بال 
انحراف و كامل بال تجزئة وخالص بال رشكة و سامل من تحريف الضالني وانتحال املبطلني 

وتأويل الجاهلني.
أما أعداء وخصوم اإلسالم فهم يطعنون بإسالم غري اإلسالم الحقيقي وغري ما دعى إليه رسول 
الله وال أصحابه انهم يريدون إسالما يحّملونه أوزار التأريخ كام يتصورونه هم أو تصوره لهم 
مصادر إلهامهم من املنرصين واملسترشقني واملستعمرين، اذ انهم يتصورون أّن طغيان الحجاج 
اوحكام  استبدادهم  و  السالطني  بعض  مجون  أو  نواس  أيب  خمريات  أو  الثقفي  يوسف  بن 
املسلمني الجبابرة الذين طعنوا يف اإلسالم وأبنائه قبل أن يشوهوه أمام أعدائه إنه من االسالم.

إّن هذا إسالم صنعوه هم وأيّدوه رساً وعالنية و طبخوه يف مطابخهم وقدموه يف مطاعمنا، 
التيارات املنحرفة التي تتاجر باإلسالم وال تعرف اال لغة العنف  فاإلسالم  متهم ال متثله تلك 
والدمار، فكل ما أراقت من  دماء فإنها تتحّمل جريرة ذلك، فهى تكّفر املجتمع كله وال تكتفي 
بالحكام بل أرشكت الشعوب أيضاً إلنها رضيت بهم والرضا بالكفر كفرعىل حد زعمهم وكل تيار 
يتبّنى طريق الجمود والتقليد املذهبي أو حرفية النصوص ويهمل مقاصد الرشيعة واليقف 

اال عند
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 ظواهرها فاالسالم عنه بعيد،  فأمثال هؤالء ميّثلون أنفسهم ال االسالم العظيم الذي ميثله 
التيار املستنري املعتدل امللتزم والذي عليه الجمهور األكرب للالمة  االسالمية.  

املعلم الثالث: اإلسالم يخاطب العقل ويعتمد عليه يف فهم الدين وعامرة الدنيا وهو يدعو إىل 
العلم والتفّوق فيه واألخذ بأحدث أساليبه التقنية ويعد التفكري عبادة والتخّلف عن ركب 
العلم املعارص منكراً وجرمية وأن التفوق يف ميادينه النظرية والتطبيقية املدنية والحربية 
واجب ديني، فكل وسيلة تؤّدي إىل هذا الواجب فهي واجبة وهو ال يرى أي تعارض بني 
العقل السليم والنقل الصحيح فالعقل كام قرر علامؤنا هو أساس التفكر واليرى أي تعارض 
يف حقائق العلم وواقع اإلسالم، وال مجال للرصاع بينها كام حدث يف ظل األديان األخرى،  
فالدين عندنا علم والعلم عندنا دين واإلسالم يعتز بالرتاث اإلسالمي ويستهدي فيه ويفرّق 
بني املستوى اإللهي الثابت ومستوى البرش املتجّدد وهو األكرث ويف الوقت نفسه ينفتح عىل 
الرتاث العلمي والفكري للعامل أجمع ويلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت وينتفع بتجارب 
لفكر  والعبودية  قديم  لرأي  تعّصب  دون  مافيها  أفضل  منها  فيأخذ  وحديثاً  قدمياً  األمم 
جديد وال ينقطع عن املايض وال ينعزل عن الحارض وال يغفل عن املستقبل و يأخذ بأحسن 
ما انتهت إىل القوانني األرضية التي ال تعارض ثوابت اإلسالم لحامية الحقوق للشعب يف 
املسحوقة يف مواجهة  الفئات   إىل من حقوق  انتهت  ما  بأمثل  الحاكمني ويأخذ  مواجهة 
املالكني والقادرين ويستفيد من كل اآلراء والنظريات، و اإلسالم يرفض الفلسفات املخالفة 

ألساسيات اإلسالم كفلسفة كارل ماركس وفرويد ودوركايم ودراون ومالتس وغريها.
املعلم الرابع: اإلسالم يدعو إىل اإلجتهاد والتجديد ويقاوم الجمود والتقليد كام يؤمن مبواكبة 
التطوروالتقدم واّن الرشيعة ال تضيق بجديد والتعجزعىل إيجاد حل ألي مشكلة وامنا العجز 
يكون أحياناً يف عقول أبنائه أو يف إرادتهم وإّن االجتهاد امنا يكون بضوابطه الرشعية كام 
يقرره ذلك علامء أصول الفقه حيث أصبح فريضة ورضورة يواجهها الدين ويقتضيها الواقع، 
أم جامعيا  فردياً  انتقائياً  أو  باب االجتهاد مفتوح ألهله برشوطه سواء كان ترجيحياًً  واّن 
ًجزئياً أم كلياً وال ميلك أحد اغالقه وقد فتحه رسول الله صىل الله عليه وسلم وان املجتهد 
مأجور عىل اجتهاده وإن أخطأ فيه،  فنحن مأمورون أن نّتبع ما هو أصح دليال وأهدى 
سبيًال وأليق مبقاصد الرشع ومصالح الخلق واّن اإلسالم جاء لحفظ األديان واألنفس والعقول 

واألعراض واألنساب واألموال(١).
ًة َوَسطاً  أُمَّ َجَعْلَناُكْم  الخامس: اإلسالم يتسم بالوسطية يف كل يشء قال تعاىل }وََكَذلَِك  املعلم 
ُشَهَداء َعَىل النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً{(٢)، فهو ميّثل التوازن اإليجايب يف  لَِّتُكوُنواْ 
كل املجاالت اعتقادية وعملية ومادية ومعنوية فهو يتسم يف حياة الفرد باملوازنة بني الروح 
واملادة وكذلك بني العقل والقلب وبني الدنيا واآلخرة وبني الحقوق والواجبات فاإلسالم ال 

يعطي الفرد 

(١) انظراإلسالم والعلامنية وجهاً لوجه، د.يوسف القرضاوي ص٣٦-٣٧.
(٢) سورة البقرة، آية ١٤٣.
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من الحقوق والحريات اكرث من املجتمع عىل حساب مصلحة الجميع كام فعلت الرأساملية، وال 
يعطي املجتمع من الصالحيات والسلطات ما يجعله يطغي ويضغط عىل الفرد حتى يضمر 
املجتمع  يف  العدل  عىل حساب  الشيوعية  فعلت  كام  ومواهبه  حوافزه  وتذبل  وينكمش 
وحاجة الفئات الضعيفة فيه، واليقّر نظرية ماركس يف خنق الدميقراطية السياسية تحت 
شعارها الخادع ال حرية ألعداء الحرية بل يعطي الفرد حقه واملجتمع حقه بال طغيان وال 

اجحاف،   
الضمري ال حرية  الكفر،  وحرية  الفكر ال حرية  الفرد وحرية  واإلسالم يحافظ عىل حرية 
النقد ال حرية التشهري وحرية الحقوق ال حرية الفسوق، ونحن نؤمن بأّن  الشهوة،  وحرية 
الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً فال يجوز ألحد أن يستذّل أحداً مهام كان وال أن يتخذ بعض 
الناس بعضاً أرباباً من دون الله، فالحرية الحقيقية هي مثرة التوحيد الحقيقي ونتيجة الزمة 

لتحقيق معنى ال إله إال الله.
النساء شقائق  كامًال و يعّد  تكليفاً  املعلم السادس: اإلسالم يكرم املرأة ويعدها إنسانا مكلفاً 
الرجال لها حقوق وعليها واجبات ويرعى اإلسالم املرأة بنتاً وزوجًة وأماً واختا وهي عضو 
يف األرسة واملجتمع ولها مجالها الواسع لتشارك الرجل يف العبادة والتعليم والعمل بضوابط 
رشعية مع مراعاة ماتتمّيز به عن الرجل ويف ظل األب إن فرّط واالبن إن عّق وأساء مع 
الدعوة والداللة  الرجل يف أعباء  للبيت والولد،  كام يعطيها حقها يف اإلسهام مع  رعايتها 
عىل الخري السيام مع ابناء جنسها  ومقاومة الرش والفساد قال تعاىل}َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 
َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعٍض{(١)، فاإلسالم الميانع أن تشارك هي يف قضايا األمة السياسية واالجتامعية 
الدولة  عىل  العامة  الوالية  ماعدا  األعامل  من  تحسن  ما  وكل  ومرّشحة  ناخبة  والثقافية 
فهي نصف املجتمع وأحد جناحيه واإلسالم يأىب من باب احرتام املرأة وكرامتها أن تتخذ 
أداة لإلثارة و اللهو واالستمتاع الرخيص وُيوجب عليها يف عالقاتها مع االجانب من الرجال 
االحتشام والتزام األدب والوقار يف اللباس والتجّمل يف امليش والحركة والكالم والنظر.حتى ال 

يطمع فيها الذي يف قلبه مرض من الرجال وضعاف النفوس(٢).
املعلم السابع: يرى االسالم أّن األرسة أساس املجتمع و الزواج هو أساس هذه األرسة،لذا فهو 
يأمر به ويحّث عليه ويعمل عىل إزالة كل العوائق من طريقه ويرفض التقاليد الزائفة التي 
التأثيث واللباس والزينة  الهدايا وإالرساف يف  املهور واملبالغة يف  تعيقه وتؤّخره من غالء 
فهذه مكابرة يبغضها الله  تعاىل ورسوله الكريم، وهو الذي امر بفتح ابواب الحالل وسد 
أبواب الحرام من خالعة وتربج ولو بالكلمة والصورة والقصة والدراما وغريها والسيام يف 
أجهزة اإلعالم،  ويأمر بإقامة العالقة بني الزوجني عىل السكن واملودة والرحمة مع تبادل 
الحقوق والواجبات واملعارشة باملعروف ويجيز الطالق عند تعذر الوفاق كعملية جراحية 
البد منها بعد إخفاق وسائل اإلصالح والتحكيم بينهام ويبيح اإلسالم تعّدد الزوجات ملن 

يحتاج إليه ويقدرعليه ويثق

(١) سورة التوبة، آية ٧٠.
(٢) انظر اإلسالم والعلامنية وجهاً لوجه، د.يوسف القرضاوي ص٣٧.
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 يف نفسه العدل إذا قامت الدالئل عىل ذلك فاإلسالم وّسع كيان األرسة وجعلها تشمل األرحام 
وأوىل القرىب وجعل صلتهم فريضة وقطيعتهم كبرية يف دين الله سبحانه وتعاىل ينال صاحبه 

األثم يوم القيامة.
قبل  والترشيع،بل  بالقانون  اهتاممه  والتوجيه متاما مثل  بالرتبية  يهتّم  اإلسالم  الثامن:  املعلم 
املستمرة  الرتبية  تصنعها  إمنا  املجتمعات  تصنع  ال  فالقوانني  والترشيع  بالقانون  االهتامم 
والتوجيه العميق وهي أساس كل نهضة وتغيري،  وهى بناء اإلنسان ذي الفكر واإلميان وهذا 

اإلنسان الصالح أساس املجتمع الصالح.
من أجل هذا يجب التوّجه إىل املؤسسات الرتبوية من الحضانة اىل الجامعة بحيث تّعمم 
الرتبية  املهارة والحضارة،ومن أهم معامل  بجانب  العلم،والخلق  العناية إىل جوار  أبلغ  اإلميان 
املنشودة االلتزام بسالمة العقيدة من الخرافة ونقاء التوحيد من الرشك وقوة اليقني باآلخرة 
مع إتقان العمل وعدم الركون إىل الظاملني،  فاإلسالم يأمر باإلهتامم باملؤسسات اإلعالمية مقرؤة 
كبرياً فهي توّجه األفكار وامليول وتقود إىل  كانت أو مسموعة أو مرئية أو معروضة اهتامماً 
الرأي العام فيجب تنقيتها مام يجايف العقيدة أو يلّوث الفكر أو يحرف بالسلوك مع بعدها 
عن اإلثارة والتضليل فمحورها األسايس، الصدق يف الخرب والرشد يف التوجيه واالعتدال يف الرتفيه 

وااللتزام بالقيم والتنسيق بني الربامج واألجهزة جميعا.
لرصاع  مكان  أبنائه،فال  بني  والوحدة  اإلخاء  أوارص  عىل  املجتمع  يقيم  اإلسالم  التاسع:  املعلم 
لله  العبودّية  بينهم  تجمع  أخوة  كلهم  واملذاهب،فالناس  الطبقات  و  واألديان  األجناس 
سبحانه وتعاىل والبنّوة آلدم كام قال الرسول صىل الله عليه وسلم(وإّن ربكم واحد وإّن 
القيامة قال  الله وحكمته وهو يفصل بينهم يوم  أباكم واحد)(١) واختالفهم واقع مبشيئة 

تعاىل: }َفالّلُه َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفياَم َكاُنواْ ِفيِه َيْخَتِلُفوَن{(٢) 
فاإلسالم يحرتم غري املسلمني ويعدهم يف ذمة الله ورسوله وذمة املسلمني و يحافظ عليهم 
ويدافع عنهم وهو يكفل لهم حرية االعتقاد والتعّبد ويحافظ عىل دمائهم وأعراضهم وأموالهم 

كام يحافظ عىل املسلمني سواء بسواء ولهم حقوق و عليهم واجبات. 
املعلم العارش: اإلسالم ال يعرف الكهانة وال توجد فيه طبقه كهنوتية تحتكر الدين وتتحّكم يف 
الضامئر وتغلق عىل الناس باب الله تعاىل إال عن طريقها اوتصدرعنها قرارات حرمان أو 

صكوك غفران وامثال هذه املهازل كام هي يف الديانة النرصانية ورجال الكنيسة. 
وحكام  فقط  وفقهاء  علامء  فيه  إّن  بل  ودنيا  دين  رجال  فيه  فليس  سواء  اإلسالم  يف  فالناس 
الناس إليهم ملعرفة أحكام اإلسالم  وأمراء فالعلامء ليسوا إال خرباء يف اختصاصاتهم يرجع 
ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُموَن{(٣) ومن حق كل مسلم إذا شاء أن يصبح  وقال تعاىل}َفاْسأَُلواْ أَْهَل الذِّ

عاملاً 

(١) الحديث أخرجه أحمد يف مسند ه يف مسند األنصار عن أيب نرضة، برقم ٢٢٣٩١.
(٢) سورة البقرة، آية١١٣.
(٣) سورة  النحل، آية ٤٣.
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دينياً بالدراسة والتخصص ال بالوراثة وال باللقب والزي وال احتكار يف هذا وال تحجري.
اإلسالم يرفض التقسيم املستورد الذي يقسم الناس اىل ما هو ديني وما هو غري ديني فال 

انقسام يف الناس وال يف التعليم والقوانني واملؤسسات وكلها يجب أن تكون يف خدمة اإلسالم.
حاكام  عليها  يفرض  فال  حّكامها  اختيار  يف  األمة  حق  يؤكد  اإلسالم  عرش:  الحادي  املعلم 
يقودها رغم أنفها،فالحّكام يف اإلسالم إجراء، فاألمة لها الحق يف مراقبتهم ومحاسبتهم كام عىل 
األمة تقديم النصح والعون والطاعة يف املعروف، فكل أمٍر فيه معصية فال سمع فيه والطاعة 
العزل  وإال فمصريه  واإلرشاد  بالنصح  له  يسدى  أن  انحرف وجب  أو  الحكاّم  من  اعوّج  ومن 

واالبتعاد.
والحكومة يف اإلسالم إسالمية ليست حكومة دينية كالذي عرفه الغرب يف العصور الوسطى،  
البيعة والشورى والعدل وتحتكم  لقانون مل تضعه هي وال متلك تغيريه  بل دولة تقوم عىل 
وليس قوامها رجال دين كهنويت بل كل قوي أمني حفيظ عليم من الذين إذا مّكنهم الله تعاىل 

يف األرض أقاموا الصالة وأّدوا فرائض اإلسالم األخرى.
وبناءاً عىل هذا فاإلسالم بكل ما كسبته البرشية ووصلت إليه من خالل رصاعها مع الطغاة 
الضعفاء  وحرية  الحكاّم  مواجهة  يف  الشعوب  حقوق  تضمن  تطبيقية  صور  من  واملستبدين 
القضاء مستقًال  التي تفصل بني السلطات وتحّدد العالقات وتجعل  أمام األقوياء يف الدساتري 
والصحافة حرّة وأحزابا معارضة لها  اىل غري ذلك مام يتفق مع روح اإلسالم ومقاصده الكلية إن 

مل تتعارض مع النصوص الرشعية.
الثاين عرش: اإلسالم يأمر باملحافظة عىل األموال وينهى عن ضياعها وهو يرى أنها  املعلم 
قوام الناس وعصب الحياة وبغريها ال تتحقق عامرة الدنيا و الدين فاملال نعمة يجب أن تشكر 
وهو أمانة يجب أن ترعى،  كام أنه اختبار وفتنة فاملسلم ملزم بكسب املال وتنميته بالطرق 
املرشوعة وأداء الحقوق والواجبات فيه واملحافظة عليه من اإلرساف سواء كان ماالً خاصاً أو 
ماالً عاماً ألّن له حرمة عظيمة كحرمة مال اليتيم لذا حرّم اإلسالم االحتكار وامر األمة أن تنتج 
وال تكون عالة عىل غريها من األمم يف مجال الزراعة والصناعة فاليد العليا خري من اليد السفىل 
للدين  فالعمل  واعراضها  أراضيها  عن  به  تذود  الذي  وسالحها  الرضوري  قوتها  يف  وخصوصاً 

والدنيا كالهام مطلوب رشعا.
وبهذا مينح اإلسالم األمة من الحوافز والتوجهات واملناهج واملحّركات املعنوية  ما يدفع عجلة 
التنمية إىل األمام بقوة،  وما يفّجر الطاقات الكامنة يف األنسان الذي هو هدف التنمية وهو 

أيضاً صانعها. (١)
املعلم الثالث عرش: اإلسالم يعنى غاية العناية بالفئات املسحوقة والضعيفة يف املجتمعات 
من العامل والفالحني والحرفيني  والعجزة واملعاقني وصغار املوظفني الذين هم عدة اإلنتاج 
يف السلم والنرص يف الحرب فهو يحافظ عليهم كًال حسب طاقته وعمله كام يراعي العاجزين 

عن العمل

(١) انظر اإلسالم والعلامنية وجهاً لوجه د. يوسف القرضاوي ص٤٣.
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 السيام اليتامى واألرامل وأبناء السبيل واملساكني ويفرض لهم حقوقا دورية كالزكاة وغري 
دورية يف أموال القادرين من مال الجامعة والغنائم والفيء وسائر موارد الدولة.

واإلسالم يعمل عىل تقريب الشقة بينهم وبني األغنياء فيحّد من طغيان األغنياء ويرفع من 
مستوى الفقراء وال يقبل يف مجتمعه أن يبيت فرد شبعان وجاره إىل جنبه جائع وهو يعلم، 
فالدولة مسؤولة مبارشة عن رعاية هؤالء  قال الرسول صىل الله عليه وسلم  ( كلكم راع وكلكم 

مسؤل عن رعيته فاإلمام راٍع وهو مسؤول عن رعيته... )(١)  
املعلم الرابع عرش: اإلسالم يقابل الفكرة بالفكرة والشبهة بالحجة فال إكراه يف الدين وال إجبار يف 
الفكر فهو يرفض العنف منهجاً واإلرهاب وسيلة سواء وقع من الحاكمني أو من املحكومني 
ويؤمن بالحوار الهادف البّناء الذي يتيح لكل طرف أن يعّرب عن نفسه بوضوح مع االلتزام 
أَْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  }َوَجاِدْلُهم  الكريم  القرآن  إليه  أشار  الذي  الخطاب  وأدب  باملوضوعية 

.(٢)}
املعلم الخامس عرش: اإلسالم يرّكز عىل قضية مهّمة  وهى أّن الله خلق الناس مختلفني }َولَْو 

ًة َواِحَدًة َوالَ َيزَاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي{(٣). َشاء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ
فهو لذا يقّدر الرأي اآلخر سواء أكان يف فقه الدين أو يف أوضاع السياسة و يقّرر اّن اتفاق 
األحزاب يف  تعّدد  ويرى  واالجتهادات  اآلراء  تعّدد  عن  نشأ  إذا  رحمة  واختالفهم  االمة حجة 
النظام اإلسالمي أمر مرشوع يف إطار أصول اإلسالم وأحكامه القطعية وكذلك تعّدد الجامعات 
والحركات مادام تعّددها تنّوعا وتخصصا ال تضادا وتناقضا فهو تعدد تكامل وتعاون ال تعّدد 
تنافر وتشاحن مادامت تقف صفاً واحداً يف القضايا املصريية متناسية خالفاتها الجزئية، مادام 
محورها جميعاً القرآن الكريم والسنة املطّهرة و نرصة اإلسالم عقيدة ورشيعة وأخالقاً وشعارها 

نتعاون فيام اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعض فيام اختلفنا فيه.  
إبداع حضارة  الزاهرة باألمس ولكنه يعمل عىل  بالتغّني بحضارته  أيضاً  واإلسالم اليكتفي 
والتكنولوجيا  العلم  عنارص  من  عندها  ما  أفضل  اليوم  حضارة  من  تأخذ  معارصة  إسالمية 
العلم  فيها  ويجتمع  العرص  وروح  اإلسالم  أصالة  فيها  وتتجّىل  وخصائصها  بأصالتها  وتحتفظ 
واإلميان ويتآخى فيها نور العقل ونور الوحي فاإلسالم له حضارة ممتّيزة عن املعسكر الرشقي 
املادي اإللحادي وعن حضارة املعسكر الغريب النفعي العلامين فحضارته ال تنتمي إىل ميني وال 

يسار بل تنتمي إىل اإلسالم وحده فمنه تستمد وعليه تعتمد وبه تتحرّك وتنطلق.
املعلم السادس عرش: إّن اإلسالم جعل معركته األوىل ومهمته الكربى السعي الحثيث إلقامة 
حياة إسالمية حقيقية ال شكلية  فهي تعمل عىل إصالح ما بأنفس الناس حتى يصلح الله  

تعاىل 

(١) الحديث أخرجه: البخاري الجامع الصحيح عن أبن عمر رقم ١٧٤ يف كتاب الجمعية ص ١/٢١٥،دار الكتب العلمية ومسلم 
يف الجامع الصحيح يف كتاب األمارة عن أبن عمر رقم ٤٨٢٨ يف ٢/٨٠٥ طبعة القاهرة سنة ١٤٢١.املصدر السابق ص٤٣ 

– ص ٤٤.
(٢) سورة النحل، آية ١٢٥.
(٣) سورة هود، آية ١١٨.
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واألمانة  بالقوة  تتصف  عادلة  والدولة  مرتابطاً  واملجتمع  متامسكة  األرسة  كانت  فإذا  مابها، 
وتوّجهها عقيدة اإلسالم وتحكمها رشيعته وتسودها مفاهيم اإلسالم وتضبطها أخالقه وآدابه 
فإنها تحظى بالسعادة، ويتوافر فيها العلم النافع لكل جاهل والعمل املناسب لكل عاطل 
الناجع لكل مريض والرعاية  الكايف لكل جائع والعالج  العادل لكل عامل والغذاء  واألجر 
املادية واالجتامعية لكل عاجز وخاصة األطفال والشيوخ واآلرامل واملعاقني، كام يتوافر يف 
هذه الحياة القوة يف كل صعيد  يف الفكر والروح والبدن والخلق واالقتصاد والسالح والرتبية 

بجوار قوة الوحدة وهي أساس كل ذلك.
املعلم السابع عرش: اإلسالم يرى أّن املسلمني حيثام كانوا أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد عىل من سواهم وأنهم أخوة جمعتهم  تربطهم العقيدة الواحدة والقبلة الواحدة 
واإلميان بكتاب واحد ورسول واحد ورشيعة واحدة، فاإلسالم يعمل عىل إزالة كل العوامل 
للمناهج  التبعية  واللغات ومن  والقوميات  واإلقليميات  العنرصيات  للجامعة من  املفرّقة 
واألنظمة املستوردة ميينيٍة أو يساريٍة وسواء كان االرمتاء بأحضان الرشق أم الغرب ! بل 
يرفض اإلسالم اتباع األهواء واألنانيات الحاكمة التي تدوس مصالح األمة الكبرية. اّن اإلسالم 
يطلب من الناس االنتقال من القول إىل العمل فاألمة االسالمية كتلة كبرية عليها أن تستجيب 

لنداء ربها قال تعاىل }َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل الّلِه َجِميعاً َوالَ َتَفرَُّقواْ{(١)
وعىل املسلمني املتضامنني إن يعملوا عىل تحرير األرض اإلسالمية من غاصبيها وعىل كل 
حاجتهم  مكان حسب  كل  يف  املسلمون  يعاونهم  الخاص،  وطنها  لتحرير  تعمل   ان  جامعة 

العسكرية واالقتصادية والبرشية  واملادية وعملهم يف هذا من أفضل الجهاد يف سبيل الله.
وإن لفلسطني مكانة يف جهاد املسلمني، فهي أرض النبوات ومرسى النبي صىل الله عليه 
وسلم وهي بلد املسجد األقىص وهي قضية كل مسلم ثم تليها البلدان املغتصبة يف االتحاد 
السوفيتي السابق ويوغسالفيا وافريقيا والزالت دول تطالب باستقاللها كالشيشان وداغستان 

وغريها واآلن العراق وأفغنستان.
املعلم الثامن عرش: اإلسالم ال يعرف ما يسّمى بالحروب الدينية لقهر املخالفني عىل اإلميان 
شهداء  عدد  بلغ  والكافرين  املسلمني  الجانبني  من  النبوة  عهد  غزوات  يف  الضحايا  فكل  به، 
املسلمني فيها ١٨٣ شهيداً من املسلمني و٢٠٣ قتىل من املرشكني(٢) بينام نجد ضحايا الحروب 
الدينية داخل النرصانية بني الكاثوليك والربوتستنت قد بلغ عرشة ماليني وفق إحصاء فولتيري 
(١٦٩٤-١٧٧٨م) أي بنسبة ٤٠٪ من شعب وسط أوروبا حيث أبيدو يف هذه الحروب الدينية 

واملذهبية التي

(١) سورة آل عمران، آية ١٠٣.
(٢) انظر الدرر يف اختصار املغازي والسري،  البن عبد الرب،  تحقيق د.شوقي ضيف،  ١٩٦٩ و اإلسالم يف عيون غربية، د. محمد 

عامرة،  ص١٦.
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 امتدت إىل نحو قرنني(١) ومام يجدر ذكره أّن الفتوحات اإلسالمية يف القرن األول كانت ضد 
جيوش القوى املحتلة واملستعمرة التي قهرت شعوب الرشق سياسياً وحضارياً ودينياً وثقافياً 
ألكرث من عرشة قرون ضد جيوش القيرصية الرومانية والكرسوية الفارسية وقد وقف أهل تلك 
البالد وهم عىل دينهم القديم من النصارى واملجوس مع الجيش اإلسالمي ورأوا فيها تحريرا 

ألوطانهم من القهر االستعامري وتحريراً لضامئرهم وعقائدهم من القهر الديني.(٢)
املعلم التاسع عرش: اإلسالم اقّر  بوحدانية الله تعاىل أوالً،  فهو واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله 
والرشائع  السابقة  السالم،والكتب  عليهم  واألنبياء  النبوات  لكل  واحرتامه  اعرتافه  وأعلن 
األحبار  يد  تبّدلت وحرّفت عىل  أنها  التي كانت غري معروفة وأعلن  التأريخ  الثانوية عرب 
والرهبان والقساوسة عرب القرون،  فالدين واحد والرشائع مختلفة واالميان باألنبياء عليهم 
الكريم وهم خمسة وعرشين رسوالً  القرآن  املذكورين يف  واجب  ال سيام  السالم جميعاً 
ونبياً،  قال الرسول صىل الله عليه وسلم ( أنا أوىل الناس بعيىس بن مريم يف األوىل واآلخرة، 
قالوا كيف يارسول الله؟ قال (األنبياء أوالد من عالّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد وليس 

بيننا نبي )(٣) 
فاإلسالم هو دين الله تعاىل األخري للبرشية وهو كلمة الله تعاىل األخرية يف سّلم الرشائع 

الساموية التي توالت يف إطار دين واحد من لدن آدم إىل محمد عليهام السالم.
كام سّجل اإلسالم حقيقة اخرى  وهي أكرث الناس عداوة للمسلمني صنفان اليهود واملرشكون،  
لَِّذيَن آَمُنواْ  كام سّجل أّن أقرب الناس موّدة للمسلمني هم النصارى }لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لـِّ

اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَُكواْ ولتجدّن أقربهم موّدة للذين  آمنوا الذين قالوا إّنا نصارى...  {(٤).
املعلم العرشون: اإلسالم دين ودولة وحضارة يف آن واحد، فهو يهدى القلوب ويفّجر اإلبداع 
وكثري من العلامء أبدعوا يف جانب علومهم الدينية بعلوم طبيعية رصفة وعىل سبيل املثال 
بداية  يف  الفقه  بني  يجمع  كان  سنة(٥٢٠-٥٩٥هـ١١٢٦-١١٩٨م)  املتوىف  الرشد  ابن  فهذا 
املجتهد ونهاية علم الطب انه صاحب كتاب الكليات وهذا ابن سينا املتوىف سنة (٣٧٠-

٤٢٨هـ ٩٨٠-١٠٣٧م) كان رئيساً يف الطب وعلوم الرشع وله مؤلفاته يف اإللهيات الطبيعات 
وهذا  والحيوان.  والنبات  الرشقية  الحكمة  وأرسار  والشفاء  القانون  آثاره  ومن  والتصوف 
البغدادي عبد القاهر بن طاهر املتوىف سنة  ١٠٣٧م الذي كان يدرّس يف سبعة عرش فناً 
ومن آثاره أصول الدين وتفسري القرآن الكريم ومعيار النظر يف الحكمة والحساب وله رسالة 
يف الهندسة وهذا أبو الفتح عمر بن إبراهيم املتوىف سنة (٥١٥هـ١١٢١م) اللغوي والشاعر 

والفيلسوف والريايض

(١) انظر تأريخ مرص يف العرص البيزنطي،  ص ٦٢  وكذلك تأريخ مرص، يوحنا القيويب، ص ٢٠١ ص٢٠٢ ترجمة عمر صابر عبد 
الجليل.

(٢) املصدر السابق ص١٦.
(٣) الحديث آخرجه البخاري  يف الجامع الصحيح، عن أيب هريرة ريض الله عنه يف باب قول الله تعاىل واذكر يف الكتاب مريم، 
برقم ٣١٨٧ ؛ ومسلم يف الجامع الصحيح،  عن أيب هريرة ريض الله عنه،  يف باب فضائل عيىس عليه السالم، برقم ٤٣٦٢، 

واللفظ له.
(٤) سورة املائدة، آية ٨٢.
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الرازي  الفخر  وهذا  والرباعيات  واملقابلة  الجرب  يف  مقالة  له  و  والفليك  واملهندس  والفقيه   
محمد بن عمر املتوىف سنة (٥٤٤-٦٠٦هـ١١٥٠-١٢١٠م) كان إماماً يف علوم الدين والدنيا 
مفاتيح  آثاره  ومن  األوائل  وعلوم  والنفسية  العقلية  العلوم  يف  زمانه  أوحد  وكان  جميعاً 
الغيب ونهاية العقول والبيان يف الربهان والفلسفة والرس املكتوم  والنفس يف علم النفس 
وكتاب الهندسة وغري ذلك.بينام نجد انتشار النرصانية يف أوروبا يف القرن الرابع والخامس 
امليالدي ويف بدايات العصور الوسطى األوربية والتى سميت تلك الفرتة باملظلمة وامتددت 
عرشة قرون فكتاب كونيكوس ١٤٧٣-١٥٤٣م مل يطبع وكذلك كتاب دوران الفلك الذي أّلفه 
١٥٣٠م مل يطبع إال بعد وفاته ملاذا؟ ألنه ظّل مصادراً من قبل الكنيسة حتى القرن الثامن 
والطبيعية  املدنية  العلوم  عن  تخلفت  قد  الكنيسة  بجهود  أوروبا  وان  سنة١٧٥٨م  عرش 
عرشة قرون يف ظل نرصا نيتها بينام نجد اإلسالم قد فجر اإلبداع الحضاري منذ بزوغ شمسه 

عىل عامله.
الالهوت  مقابل  يف  مدنساً  الكنيسة  رجال  نظر  يف  والعامل  الطبيعة  يعدون  النصارى  إن 
املقدس فاالستخفاف بالعلوم الطبيعية والتجريبية أمر شيطاين.ألجل هذا اضطهدوا كل مامن 
شأنه ُيعنى بالعلم التجريبي، وما قامت لهذه العلوم من قامئة يف ظل النهضة األوروبية إال بعد 
قيام الثورة الفرنسية ضد عن الكنيسة وأبعدوا سلطانها وجربوت رجالها وقساوتها عن القضايا 
املدنية وحرصوها يف أركان وجدران الكنيسة فقط وحل محلها مع األسف كرد فعل يف الغرب 
يف وكم أحرقوا علامء أحياء وكم أحرقوا كتباً لعلامء الطبيعة ذلك ألنهم تركوا البحث املقدس 
الالهويت وانشغلوا بالتجريبي املدنس فكانت ردت الفعل ألوروبا ضد الدين قاسية حتى رفعوا 
شعار (لقد مات الله )معاذ الله و لقد أساءت الكنيسة مرتني مرة للنرصانية ومرة لكل دين 

ساموي 
السليم  العقل  بني  التناقض يف نصوصه،  وكذلك  يعرف  اإلسالم ال  والعرشون:  الحادي  املعلم 
والنقل الصحيح فالنقل أي (النصوص املنقولة) هي الوحي والعقل أداة التفكري وهو السبيل 
لفقه وفهم  مايف النصوص،  وإذا كان النقل كالضياء والنور فان العقل كالبرص، وبدون العقل 
يختلف  فاالمر  النرصانية  اما عند  الرشع(١).   ال يستفيدون من ضياء  الناس عمياناً  يصبح 
متاما كام قال القديس الفيلسوف انسيلم (١٠٣٣-١١٠٩م ) ( يجب أن أعتقد أوالً مبا يعرض 
إىل قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد ذلك يف فهم ما اعتقدت فليس اإلميان بحاجة إىل نظر 
-٢٣٥) الجّبايئ  عيل  أبو  ومنهم  الفقهاء  الفالسفة  بعض  قال  كام  اإلسالم  يف  أما  العقل)(٢) 
٣٠٤هـ-٨٤٩- ٩١٦م ) (إّن الواجب األول عىل اإلنسان هو النظر ألن النظر هو السبيل إىل 
معرفة الله )(٣) قال جامل الدين األفغاين املتوىف سنة (١٢٥٤-١٣١٤هـ١٨٣٨-١٨٩٧م) (إّن أبا 

العلم وأّمه هو الدليل، والحقيقة تلتمس حيث يوجد الدليل )(٤).

(١) انظر االقتصاد يف االعتقاد، لالمام الغزايل،  ص٣٢.
(٢) انظر األعامل الكاملة، محمد عبده،  ٣/٢٧٩.

(٣) انظر الجبانيات،  د. عيل فهمي أبو عيل وأبو هاشم،  ص٣٣٣.
(٤) انظر اإلسالم يف عيون غربية،  د. محمد عامرة،   ص٣٤.  
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يف بيان العقيدة اإلسالمية

املعلم الثاين والعرشون: اإلسالم فيه ثوابت ومتغريات فالثوابت الميكن أن تتبّدل عرب الزمان 
األخالقية  القيم  ومثل  العقائدية  والقضايا  التعبدّية  القضايا  مثل  وذلك  واألشخاص،  واملكان 
واألحكام القطعّية، وسواء كانت يف القرن األول أو العرشين أو األربعني فهي ثابتة ال تتبدل 

ابدا. 
أما املتغرّيات فهي ماعدا هذه، كلها تخضع الجتهاد املجتهد وإلفتاء املفتي ولقضاء القايض، 

فال يجوز أن نغرّي الثوابت ونثّبت املتغريات. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني.
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الفصل الثاين

يف بيان الديانة النرصانية

  ويشمل اثني عرش مبحثا:

  املبحث األول: مدخل وتعريف.

  املبحث الثاىن:عقائد النصارى.

  املبحث الثالث: شعائر النصارى.

  املبحث الرابع: وثائق تأريخية عن جرائم النرصانية. 

  املبحث الخامس:عوامل اساسية يف تزوير رسالة عيىس عليه السالم.

  املبحث السادس:اصول الديانة النرصانية.    

  املبحث السابع: العبادات النصارى.

  املبحث الثامن:  مصادر كتب النصارى.

  املبحث التاسع: اهم فرق النصارى وطوائفهم.

  املبحث العارش: دراسة مقارنة بني االسالم والنصارى.

  املبحث الحادي عرش: االصالح الديني للكنائس.

  املبحث الثاين عرش: حوارات ومناظرات العلامء مع كبار النصارى.
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يف بيان الديانة النرصانية

 املبحث االول

مدخل وتعريف

املطلب االول

التعريف بالديانة املسيحية

إّن كلمة النصارى  اختلف يف اشتقاقها، فقيل من نرص وقيل ألّن القرية التي نشأ فيها السيد 
املسيح تسمى نارصة، وقيل ألّن املسيح قال لهم من انصاري اىل الله، وفيه بعد النه لو كان االمر 
كذلك لسّموا انصارا، وهناك اقوال كثرية ميكن الرجوع اليها يف مضانها  و تسمى ايضا باملسيحية 
نسبة للميسح، وهي الديانة التي جاء بها السيد املسيح عيىس بن مريم  لكن هذه الديانة عىل 
مّر األيام أصابها التحريف والتبديل والزيادة والنقص وادخل فيها ما ليس منها واخرج منها ما 

هو أساس فيها.(١) 

وهى مكّملة لرسالة من قبله من أنبياء بني إرسائيل عليهم السالم وعىل رأسهم موىس بن 
عمران عليه السالم، واالنجيل جاء متّمام ملا نزل يف التوراة وتعّد ديانة قومية موّجهة إىل بني 
إرسائيل لكنها رسعان ما فقدت أصولها (٢) و البّد من إعطاء صورة متكاملة عنها واطالع القارئ 
عىل ما يف هذه الديانة من قضايا مهمة، فالنصارى يّدعون أنهم نرصوا السيد املسيح وذلك 

عندما خاطبهم عيىس قال تعاىل }َمْن أَنَصاِري إَِىل الّلِه َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَنَصاُر الّلِه{(٣)

وميكن القول باّن النرصانية او املسيحية هي ديانة ساموية أّسست ابتداءا عىل تعاليم السيد 
املسيح عليه السالم الذي ولد قبل اكرث من عرشين قرنا وكتابها االول هو االنجيل  ويسمى 

بالعهد الجديد وهو مل يكن مستقال عن التوراة بل هو كتاب ملحق بالتوراة ان صّح التعبري.

حيث يؤمن النصارى اليوم اّن السيد املسيح هو االقنوم الثاين من الثالوث االقدس وهواالب 
املسيح  السيد  لديانة  تحريف  شك  بال  وهو  ذلك  يعتقدون  فهم  القدس،  روح  ثم  االبن  ثم 
الذي جاء بالتوحيد الخالص كام ذكر ذلك القران الكريم واثبتت ذلك السنة املطهرة وظهرت 
النرصانية للوجود بعد ميالد عيىس عليه السالم بثالثني عاما وراح رسل املسيح يبّرشون بتعاليم 

املسيح واالنجيل وقد جعلوا فكرة اليهودية القائلة مبملكة الله محوراً لتعاليمهم. (٤)

وذكر ابن قيم الجوزية ( اّن دين النصارى اّسس بنيانه عىل عبادة الصلبان و الصور املدهونة 

(١) انظر موجز االديان  د. عبد الكريم زيدان ص٦٥.
(٢) أنظر املوسوعة امليرسة، ص٤٩٩.

(٣) سورة آل عمران، آية ٥٢.
(٤) موسوعة املورد، منري البعلبيك ٤/٣.
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يف السقوف والحيطان وانهم يعتقدون اّن رب العاملني نزل عن كريس عظمته وعرشه والتحم 
ببطن انثى، واقام هناك مدة من الزمن بني دم الطمث يف ظلامت تحت ملتقى األحشاء ثم 
خرج صبيا رضيعا يشّب شيئا فشيئا ويبيك ؤيأكل ويرشب ويبول وينام ويلعب مع الصبيان ثم 
اودع يف املكتب يقرأمع صبيان اليهود ليتعلم ما ينبغي لإلنسان ان يتعلمه، هذا وقد اختنت 
وهوصغري،  ثم اخذ اليهود يطاردونه من مكان اىل مكان ثم قبضوا عليه واذاقوه اصناف الذل 
والهوان، فعقدوا عىل راسه من الشوك تاجا من اقبح التيجان واركبوه قصبة ليس لها لجام وال 
وامامه وعن شامله  مبصوقا يف وجهه وهم خلفه  الصلب مصفوعا  اىل خشبة  عنان وساقوه 
وعن ميينه ثم اركبوه ذلك املركب الذي تقشعّر منه القلوب مع األبدان ثم شّدت بالحبال يداه 
مع الرجلني، ثم نالتها تلك املسامري التي تكّرس العظام ومتّزق اللحامن وهو يستغيث يا قوم 
ارحموين فال يرحمه منهم انسان،هذا وهو مدّبر العامل العلوي والسفيل ثم مات ودفن بالرتاب 
تحت صم الجنادل والصوان ثم قام من القرب وصعد اىل عرشه ومملكته بعد ثالثة ايام بعد أن 

كان ما كان فام ظنك بفروع دين هذا أصله الذي قام عىل هذه البينات)(١)
 انه دين اّسس بنيانه عىل عبادة اإلله املنحوت باأليدي بعد نحته من سائر اجناس االرض 
يف  الله  بن  املسيح  ام  انها  مريم  يف  يعتقدون  فهم  واأللوان  واالصناف  االنواع  اختالف  عىل 
الله وال ولد له سواه  الله اال هي وال والدة له غريها وال اب البنها اال  الحقيقة، وال ام البن 
حاشاه واّن الله اختارها لنفسه ولوالدة ولده وابنه من بني سائر النساء ولقد اختصت من بني 
النساء معاذ الله بانها حبلت بابن الله وانها عىل العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعاىل 
والد ابنها وابنه عن ميينه واّن الباباوات والقساوسة وسطاء بني الله وخلقه، فلهم قدرة عىل 
مغفرة الذنوب وهم ال يتزوجون تشبيها بعيىس عليه السالم حيث انه مل يتزوج ابدا، فالناس 
يدعون القساوسة ويسالونهم العفو واملغفرة وسعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ليغفروا 

لهم وليلّبوا مطالبهم.(٢) 
نعم إّن معظم ديانات الغرب ما هي يف الواقع اال نتيجة خرافات القرون الوسطى وبقايا 

العصور املظلمة والتي ال تتفق مع تعاليم موىس وعيىس عليهام السالم كام سيأىت.
اليها  الذي اضاف  الحقيقية ال تتفق مع كثري من ديانة بولس (شاؤول)  اّن ديانة املسيح 
وغرّيها تغيريا فاحشا،  وقد ترجمت هيئات مختلفة هاتيك التعاليم وغرّيت فيها من وقت آلخر، 
وليس هناك يف الحقيقة تناسق يف تلك الديانة املسيحية املزعومة بل ال تكاد تجد فيها ما يربط 
بني الخالق واملخلوق مبارشة، (٣) امنا االمر فّوض اخريا بتحريفهم اىل رجال الكنيسة والبابوات 

وخري دليل عىل ذلك كرايس االعرتاف وصكوك الغفران وما اىل ذلك.
الذي اسلم سنة ١٣٥٥ هـ  ما نصه( فكرت وصليت اربعني  اللورد هيديل االنجليزي  قال 
سنة يك اصل اىل حل صحيح، ولكن الرأي السائد عندي اصبح هو اّن كل تراكيب هذا الدين 

املزعوم 

(١) هداية  الحيارى يف اجوبة اليهود والنصارى، البن قيم الجوزية، ص٨-٩.
(٢)   انظر املصدر نفسه، ص١٧٩-١٨٠.

(٣) انظر مل اسلم هؤالء االجانب،محمد عثامن عثامن،  ٣٠/٢-٣١.
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ايضا  اعرتف  أن  عّيل  ويجب  تعاىل  الله  عمل  من  ال  االنسان  عمل  من  املسيحية- هي   -
يجعل  الذي  السلس  االسالمي-   – املحمدي  للدين  احرتاما عظيام  مألتني  للرشق  زيارايت  باّن 
االنسان يعبد الله تعاىل  حقيقة مدى الحياة، ال يف ايام االحد فقط واالسالم هو دين السهولة 
العظمى،انه يريض رغبات النفس فال يتناقض بأي حال من االحوال مع تعاليم موىس واملسيح  

عليهام السالم)(١)

املطلب الثاىن

ملحات من تأريخ الديانة النرصانية
قبل أن أرشع يف ذكر ما ورد يف الدين النرصاين من قضايا عقائدية يلزمني ولو رسيعا ابراز 

الوقفات املهّمة يف تأريخ اهل الكتاب أي بني ارسائيل.
اّن الدارس للديانة النرصانية عليه ان يرجع للوراء ولو قليال لريى تأريخ بني ارسائيل قبل 
ان يعرف مدى ارتباطه بالسيد املسيح عليه السالم، حيث أّن تأريخهم يبدأ بالنبي يعقوب بن 
إسحاق بن ابراهيم عليهم السالم وقد سمي يعقوب باسم آخر وهو ارسائيل حيث رزق فيام 
بعد باثني عرش ولدا،  منهم يوسف واخوه من زوجة والعرشة الباقون من زوجة اخرى فاصبحوا 
عىل مّر الليايل وكّر العيش نسل كل واحد منهم امة ويسمى سبطا فكانوا اثني عرش اسباطا وقد 
دخل يعقوب ( ارسائيل) وابناؤه مرص ابان سيطرة الهكسوس عليها فعاشوا مع امللك الذي اتخذ 
يوسف عليه السالم وزيرا له لالقتصاد والتموين اىل خرج الهكسوس من مرص،  فقام املرصيون 

بإيذاء وإذالل  بني ارسائيل واذاقوهم العذاب النفيس والبدين  وتفننوا يف ذلك.
ارقاما وتحديدا  يذكرون  الدقة، حيث  زمنية غري معلومة عىل وجه  بعد ذلك يف فرتة  ثم 
زمنيا لها وال ميكن لباحث ان يعّول عليها،وبعد ذلك بعث الله تعاىل موىس عليه السالم فانقذ 
بني ارسائيل من جربوت فرعون بآيات ومعجزات عجيبة ذكرها القران الكريم وقادهم باتجاه 
االرض املقّدسة، وهناك جنبوا وخافوا من دخولها فعاقبهم الله بالتيه يف صحراء سيناء اربعني 

سنة بحيث تويف هارون وموىس عليهام السالم يف التيه ومل يدخلوا االرض املقّدسة.
ثم برع وّيص موىس والذي مل يسّمه القرآن الكريم وقيل اسمه يوشع بن نون او يشوع فقاد 
بني ارسائيل فادخلهم االرض املقدسة يف القرن الثاين عرش قبل امليالد  كام يقولون وبعد وفاته 
تفّرق بنو ارسائيل اىل مجموعات شتى يحكمها عدد من القضاة واستمر ذلك زهاء قرن ونصف  

تقريبا ثم اختار الله لهم النبي طالوت ملكا  وهم يسمونه صموئيل شاول
عليهام  سليامن  ابنه  ثّم  داود   تعاىل  الله  بعدهنبي  ملكا  اصبح  ثم  فحكمهم عرش سنني 
السالم، واّسسوا دولة شاملية  ثّم يف عام ٩٢٢ ق. م  ثم ّحكمهم اوالد سليامن عليه  السالم، 
سميت مملكة ارسائيل وعاصمتها شكيم (نابلس) وبقي االمر كذلك حتى عام ٧٢٢ ق.م حيث 

قىض عليها

(١) انظر املصدر السابق، ٣٤/٢.
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اآلشوريون وحكموا تلك البالد.
 اما اململكة الجنوبية تسمى عندهم ( يهوذا) فعاصمتها اورشليم ( القدس ) حيث بقي 
ملكها واحرق  فقتل  نّرص عام ٥٨٦ ق.م  نبوخذ  امللك  فيها يف ذرية سليامن حتى جاء  امللك 
اورشليم ودمر هيكلهم وسبى سكانها واخذهم ارسى وقادهم اىل بابل حيث بقوا هناك حتى 
اعادهم امللك الفاريس قورش سنة ٥٣٨ ق. م وبقوا يف فلسطني اىل ان حكمهم اهل اليونان ثم 
الرومان الذين دخلوا اورشليم القدس عام ٦٤ ق. م واستمرت سيطرتهم عىل فلسطني حتى 
ظهور السيد املسيح عليه السالم وبعدها حاربوا املسيح بشتى االساليب و بجهود اليهود ثم 

استمر االمر حتى ظهور االسالم.

املطلب الثالث

بدء ظهور السيد املسيح عليه السالم
لقد ظّل بنو ارسائيل يعانون الظلم واالضطهاد يف الحكم الروماين وهم يتطلعون اىل ظهور 
مخّلص و يتوقعون خروجه اذ عندهم وعد يف كتبهم بذلك السيام حينام يتعرضون لالذى و 

االضطهاد فيأتيهم منقذ يحمل لهم مشعل الهداية.
ويف منطقة يبت لحم يف ارض فلسطني حملت السيدة العذراء مريم بنت عمران  السيد 
املسيح من غري اب، وهذ أمر غريب حقا ولكّنه امر خارق للعادة حدث بقدرة مسّبب األسباب 
وواضع السنن االلهية وقانون الكون وهوالله تعاىل، وهوارهاص حدث قبل النبوة، وذلك عن 
طريق جربيل عليه السالم روح القدس الذي ارسل بأمر الله  تعال فتمثل لها برشا سويا ونفخ 
يف روعها فحملت وعمرها آنذاك ١٥عاما كام يقولون وملّا احّست باملخاض ذهبت بعيدا تحت 
جذع النخلة لتضع وليدها الوحيد خوفا من قومها ان يتهموها،وهنا حدث ارهاص آخر حيث 
انطق الله الطفل الوليد برباءة أمه وأخربهم بانه سيكون نبيا لهم قال تعاىل }َقاَل إيِنِّ َعْبُد اللَِّه 

آَتايِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبّياً{(١)

املطلب الرابع

بدء الوحي بالنسبة للسيد املسيح
األمني جربائيل من  الروح  نزل عليه  عاما  ثالثني  العمر  السالم من  بلغ عيىس عليه  عندما 
السامء فكان ذلك بداية للرسالة الساموية الجديدة وفاتحة لعهد النبوة املنتظرة، فأعلن نبوته 
وأرسلهم  بالحواريني،  بعد  فيام  سّموا  اثني عرش شخصا  بينهم  من  له  واختار  اتباع  له  وصار 

إلعالن

(١) سورة مريم، آية ٣٠.
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 دعوته، وحظيت دعوة السيد املسيح اشّد ما يلقاه دين من مقاومة، و ناصبه القوم العداء 
آنذاك  الروماين  الحاكم  إىل  وشكوه  دينهم  عن  والتمرّد   بالكفر  عليه  وحكموا  اليهود  وكّذبه 
وحوكم وصدرت بحقه عقوبة اإلعدام فحكم عليه بالصلب والقتل ويف هذه القضية  نشب 

خالف كبري بني األديان الثالثة:
أـ فاليهود يقولون عن املسيح انه كاذب وابن زنا حاشاه وانه قتل وصلب ودفن وانتهى أمره.

 ب ـ والنصارى يقولون انه ابن الله وانه قتل وصلب ودفن ويف اليوم الثالث قام وارتفع إىل 
السامء وسينزل اىل االرض.

جـ  أما املسلمون فيقولون انه عبد الله ورسوله وان ابن مريم خلقه الله تعاىل من تراب وانه ما 
قتلوه وما صلبوه ولكنه شّبه لهم ورفع حيا اىل السامء وسينزل قبل قيام الساعة. ومل يؤمن 
بالسيد املسيح يف حياته منهم عىل اعىل تقدير غري مائة وعرشين رجال وامراة يف حياته 
كلها، وكانوا يخفون عبادتهم وقد حوربوا علنا يف كل ميدان من قبل اليهود بشكل رهيب، 
وبقي االمر كذلك اىل ان تنّرص احد امللوك ودخل يف الديانة النرصانية املحرّفة الجديدة التى 
حرفها بولس  وزاد يف تحريفها وفرضها بالقوة انه امللك قسطنطني (١) فكشفت النرصانية عن 

نفسها عندئذ واجتمعوا حوله وتنّفسوا الصعداء واصبح لها وجود فيام بعد.

املطلب الخامس

نبذة عن حياة املسيح عليه السالم(٢) ودعوته

شخصيته:         
من املسائل املختلف فيها شخصية املسيح عليه السالم بحيث تجد نزاعاً واضحاً فمن قائل 
انه ابن الله عز وجل بل هو اله الكون، ومن قائل بأنه مولود غري رشعي. و من قائل انه عبد 
الله ورسوله وهم املسلمون وهو الحق الذي الغبار عليه، واألمر ال يخلو ما بني محب وكاره 
ومادح وقادح وغاٍل وجاٍف (٣) وعند بعض الغربيني يعّدون والدة السيد املسيح أسطورة من 

أساطري الديانات الوثنية (٤)
والقرآن الكريم يعطي لنا حقيقة عيىس عليه السالم ويسهب يف توضيح دعوته واثبت انه 

نبي

(١) انظر املدخل إىل دراسة االديان واملذاهب، عبد الرزاق أسود، ص٢٠١.
(٢) اختلف يف سبب تسميته باملسيح قيل لكرثة سياحته يف االرض،وقيل النه كان اذا مسح احداً من ذوي العاهات برئ،وقيل 
النه خرج من بطن امه ممسوحاً بالدهن،انظراملفردات للراغب االصفهاين، ص ٤٦٨ وتفسري ابن كثري، ١/٣٢٠ اما النصارى 

فيقولون سمي مسيحاً النه جاء للخدمة والفداء، انظر قاموس الكتاب املقدس،ص ٨٦٠.
(٣) انظر رسائل الرسل، ص ٢-٧ وانظر تحريف رسالة املسيح عرب التاريخ،  بسمة احمد ص٤٧.

(٤) انظر قصة الحضارة، ٣/٢١٤ ومعامل تاريخ االنسانية ٦٩١،/٣ واملسيح انسان ام اله، ١-٩-٢/١٢.
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 من أنبياء بني إرسائيل وخامتتهم. وانه عبد من عباد الله تعاىل، ولد بخارقة من الخوارق 
خلقه الله تعاىل بال أب كام خلق آدم بال ذكر  وال أنثى  وكام خلق حواء من غريذكر قال تعاىل 

}اّن مثل عيىس عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون{(١)

 والدته ونشاته:

 ذكر القران الكريم  كل ما ورد يف مولده هو أّن الله تعاىل بعث جربيل عليه السالم (الروح 
القدس) اىل السيدة مريم العذراء ونفح من روعها واخربها بانها ستلد مولوداً اسمه املسيح 
عيىس.وانه سيكون نبياً صالحاً فولدته وتكلم يف املهد معلناً براءة امه وانه عبد الله ورسوله واّن 

الله سيؤتيه االنجيل. 
النصارى فإنجيل لوقا أكرث األناجيل توّسعاً يف ذكر بشارة مريم ومايرتبط بوالدة  أما عند 
عيىس باستفاضة (٢)، و ذكر مولده إنجيل مّتى باختصار شديد (٣) وانجيل يوحنا ذكرجانباً  من 

ذلك،أما إنجيل مرقس وبولس يف رسائله فقد سكتا عن ميالده ومل يذكراه.
    وحاصل ما ذكره لوقا اّن املالك –جربيل – بّرش مريم مبيالد املسيح قال لها انه سيكون 
يسوع وانه يدعى بابن العيل واّن الرب سيعطيه كريس أبيه داود –أي ملك داود- واّن مولودها 
النصوص  العلامء من املسلمني والغربيني جميع  الله. كام يزعمون( ٤) ولقد ناقش  ابن  يدعى 

الواردة يف بشارة لوقا وغريها وبينوا حقها من باطلها.

املطلب السادس

تحديد مولد السيد املسيح
فرتة  يف  حصلت  تاريخية  أحداث  من  أناجيلهم  يف  ورد  ما  عىل  ذلك  يف  النصارى  اعتمد 
اذ مل يرد ترصيح مبارش  السالم،ومن هنا تراهم يحاولون تحديد ميالده  عارصها عيىس عليه 

لسنة مولده(٥) 
عندهم  انه مل يصبح مشهوراً  الدقيقة ملولده  املعرفة  العلامء عدم  ارجع بعض  ولقد      
اال بعد بعثته ودعوته ولقد كانت األمم تؤرخ بحسب سني ملوكهم او مملكتهم اىل ان رأى 
دانيس الصغري وهو احد الكهنة، حيث قال اّن األوىل باملسيحيني ان يؤرخوا ملولد املسيح وقد 
بدأ يف اول كانون الثاين بدالً من ٢٥ كانون االول حيث افرتض انه ولد سنة ٧٥٤ لتأريخ روما 
الّن امللك هريودوس تويف سنة ٧٥٠ لروما فاملسيح اذاً مل يولد سنة ٧٥٤ بل سنة ٧٤٩ قبل موت 

هريودوس

(١) سورة  
(٢) انجيل لوقا، ٢٦/١-٤٥     

(٣) انجيل متى، اصحاح ٢/١١-٣ و انجيل يوحنا، ١/١٢-٩-١٢    
(٤) انظر انجيل لوقا، ٢٦/١-٤٥   وانظر ميالد املسيح يف املسيح،  شنودة ٥٩/١-٦٣ واظهار الحق، للهندي ١٥٤/١.

(٥) انظر الفكر املسيحي، ص ١٦٥-١٦٨.
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 ويحتمل سنة ٧٤٧.
ويكاد يجمع املؤرخون عىل اّن ميالد املسيح متقدم عىل السنة االوىل للميالد ببضع سنني 
ومل يولد يف السنة األوىل حسب رقم التقويم امليالدي، وتفاصيل املسألة ليس هنا محل ذكرها، 
وعىل أية حال اغلب النصارى يقولون انه ولد يف ٢٥كانون االول (١) وقبل أكرث من عرشين قرناً 
حيث يؤرّخون انهم يف ٢٠٠٦ من ميالد املسيح وليس كلهم عىل هذا التأريخ كام ذكرنا ذلك يف 

نسبه عند النصارى.
إنجيل  يذكر  السالم، ومل  اىل داود عليه  السالم عندهم فهو يرجع  املسيح عليه  أما نسب 
فهام  ولوقا  متى  إنجيل  داود،اما  ابن  انه  بقوله  مرقس  إنجيل  نسبه،واكتفى  عن  شيئاًً  يوحنا 
الوحيدان اللذان ذكرا سلسلة النسب للسيد املسيح(٢) ولقد وقع كل منها يف اخطاء كثرية وان 
كان بعض مؤرخي النصارى يحاولون تأويل اختالف شجريت النسب يف اإلنجيلني مبا يتالءم مع 
النظرة الالهوتية والناسوتية اىل املسيح (٣) وكل من قرا اإلنجيلني السابقني يجد تناقضا بينهام  
اذ لو كانت السيدة مريم من ذرية داود كام يزعمون فهم ينسبون املسيح إىل داود من جهة 
امه لكان االمر مفهوما ولكّن العجيب واملحرّي انهم يربطون بني عيىس وداود عليهام السالم عن 
طريق يوسف النجار الذي يتهمه اليهود بانه والد عيىس(٤) أرأيت مثل هذا الهراء!ويؤكد هذا 
النقد موريس بوكاي اذ يقول ( الحق اّن عيىس هو ابن مريم ولد من تراب... واما شجرتا النسب 
اللتان ذكرهام متى ولوقا فال عالقة لهام باملسيح اصًال اذ يذكران نسب يوسف النجار وهو ال 
بينام يوسف  له باملسيح وال مبريم. فمريم نسبها يرجع اىل سبط هارون وهي الوّية،  عالقة 

النجار من سبط يهوذا وطبقاً لرشعة موىس مل يكن مسموحاً به الزواج من سبط آخر(٥).

املطلب السابع

نشأته وحياته
مل تذكر االناجيل حياة املسيح االوىل قبل مبعثه بشكل مفصل، وليس هناك من معلومات 
دقيقة سوى ما ورد من اخبار انجيل مّتى، (٦) حيث ركز عىل اّن والدة املسيح ذهبت به من 
ارض فلسطني اىل مرص خوفاً عليه من هريودس حاكم اليهود الذي كان قد اصدر امراً بقتل 

وابادة كل االطفال

الكنيسة،  ص ٢٧،  وتاريخ  الحضارة،٣٠٣/٣  العلامء يف تحديد مولده يف قصة  اختالف  وانظر  نفسه، ١٦٥  املصدر  انظر   (١)
والنرصانية واالسالم،ص ٢٤١-٢٤٤   

(٢) انظر انجيل مّتى،١-١/١٧ وانجيل لوقا،٢٣-٣/٣٨ وانجيل مرقس، ٣٥/١٢   
(٣) انظر اليسوع كام يف انجيل مرقس،  ص ١٣٩    

(٤) انظر املسيح انسان ام اله، ص ٢٨-٥٢ واملسيح، لوصفي ص ١٤-١٥   
(٥) انظر دراسة الكتب املقدسة،  ص ١٠٥ واملسيح يف مصادر العقائد املسيحية،  ص ٨٠-٨٣ واظهار الحق، للهندي، ١/١٥٥

(٦) انظر انجيل مّتى ٢،/١٩.
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 الذين ولدوا يف ذلك العام بناءاً عىل ما اخرب به من قبل بعض املنّجمني املجوس آنذاك 
بوالدة مولود سيكون ملكا لليهود ومكثوا مدة يف مرص ومل يرجعا اال بعد موت هريودس.

الفرتة بل ّرصح  تلك  اىل مرص يف  السالم  اثري خالف شديد حول دخول عيىس عليه  ولقد 
وعبادتهم  له  واملجوس  الدعاة  املسيح وعن سجود  مولد  االخبار عن  تلك  (أما  ديورانت  ول 
افرتاء  انها  اىل  مييلون  النّقاد  فاكرث  اىل مرص  والفرار  االبرياء  االطفال  مذبحة  عن  وكذلك  اياه 

وهراء.(١)
انه بعد والدته صعدت به أمه إىل القدس-  أورشليم- وانه  وخرب آخر اورده انجيل لوقا 
استمع اىل املعلمني وسألهم يف الهيكل - املعبد- وكان عمره آنذاك ١٢ سنة ثم ذهبت به امه 
اىل النارصة حيث استقّر فيها ثم انقطعت أخباره ومل يعرف له خرب اىل ان بلغ ٣٠ سنة حيث 

بدأت البعثة له وأرسل اىل بني إرسائيل، (٢)
وان كان بعض املؤرخني ال يعرتف مبصداقية األناجيل عند البحث عن حياة املسيح(٣) ولقد 
نقل ول ديورانت زعاًم ساقه  عن بعض املسيحيني بانه –املسيح٠ قد ذهب اىل الهند وتلقى 
تعاليم بوذا هناك، وقال هذه مجرد دعوى ليس لها ما يثبتها،(٤) ولقد حاول بعضهم ان يذكر 
جانباً من تلك الحقبة الزمنبة ما بني ١٢-٣٠ حيث ذكروا انه نشأ يف قرية الجليل ويف بلدة النارصة 
ابان حكم اغسطس وكان يعمل بيديه يف النجارة والزراعة، اما القول بانه ذهب اىل جينيري من 
انه حفظ التوراة يف املعابد اليهودية وكان يتكلم االرامية والعربية ويجهل اللغة اليونانية وهو 
يخالف متاما ما ادعاه القس عبد املسيح من انه كان يتحدث اليونانية مع األجانب بناءاً عىل 
قدرته االلهية(٥) ويرى بعضهم انه يف النارصة التحق بابن خالته النبي يحيى بن زكريا املسمى 
عند املسيحيني يوحنا املعمدان والتقى به يف الصحراء واقام معه ضمن مريديه وبدا كانه أحد 

تالميذه بل إّن االناجيل تشري اىل يشء من هذا (٦).
اليهود وعلومهم وكان كام يقولون متمكنا  اكتسب معرفة جيدة عن  انه  ويقول بعضهم 
من التلمود العربي آنذاك وتفاسريه التقليدية وعىل معرفة تامة  بالتعاليم االخالقية والدينية 

واليهودية.(٧)

(١) قصة الحضارة ٣،/٢١٤.
(٢) انظر انجيل لوقا، ٢٢/٢-٢٤-٣٩.

(٣) انظر حياة الحقائق، ٦٥ واملسيحية نشأتها وتطورها، ٣٦-٣٧.
(٤) انظر قصة الحضارة، ٢١٥/٣ وحقيقة التبشري،ص ٩.

(٥) انظر كتاب االنجيل كيف كتب، ص ٩٠.
(٦) انظر انجيل متى، ٧/١١-٥ وانجيل لوقا، ٢٤/٧-٢٨.

(٧) انظر رسائل الرسل،  ص ٥٤وكتاب حياة املسيح،فروديك،ص٦٦.
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يف بيان الديانة النرصانية

املطلب الثامن

مبعثه ودعوته
املؤرخني، ومنهم اصحاب  يذكر بعض  الثالثني  من عمره كام  بلغ   ملا  املسيح  السيد  اّن   
النصارى يف  الكّتاب  االناجيل االربعة حيث بعث اىل بني ارسائيل برسالته وقد خالف بعض 
ذلك الوقت منهم، فروديك حيث ذكر انه بعث يف الخمسني من عمره (١) وهو قول بعيد عن 

الحق متاما،  
(يوحنا  زكريا  بن  يحيى  النبي  قبل  من  وعّمد  النارصة  من  جاء  عيىس  اّن  االنجيل  وتذكر 
املعمدان) حيث عّمده يف نهر االردن وهناك نزل عليه روح القدس - جربيل عليه السالم-  مثل 
الحاممة واليك ما جاء يف انجيل مرقس ( ويف تلك االيام جاء يسوع من نارصة الجليل وعّمد من 
يوحنا يف االردن وللوقت وهو صاعد من املاء رأى الساموات قد انشقت والروح مثل حاممة 

نازل عليه) (٢) 
وكون الوحي املتمثل يف  جربيل  عليه السالم هبط مثل الحاممة  وهي قضية فيها نظر 
اّن  اّن انجيل مرقس يستطرد يف هذا املوضوع ويذكر  ناهيك عن انشقاق السامء؟ والغريب 
السيد املسيح بعدما بعث ونزل عليه جربيل خرج اىل الربية وامىض هناك يف الصحراء ٤٠ يوما 
يعيش مع الوحوش يجرّب من الشيطان حسب زعمهم واملالئكة تقوم بخدمته ثم بعدها اخذ 

ينرش دعوته. (٣) 
وهنا لنا وقفة اذ كيف يعقل اّن نبياً من االنبياء الكرام يجرّب من قبل الشيطان كام يدعون؟ 
اال ميسه  مولود  آدم  بني  من  ما   ) الحديث  ولقد جاء يف  بتاتاً  لها  معنى  وال  مرفوضة  فهذه 

الشيطان حني يولد فيستهّل صارخاً من مّس الشيطان غري مريم وابنها). (٤)
اشارة اىل قوله تعاىل }واين اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم{(٥) وقصة مبعثه مسألة 
مختلف فيها يف االناجيل ما بني زيادة ونقصان (٦)وغري ذلك  والذي يهمنا من االمر دعوته عليه 
اليهودية كافة وال  الناس يف املجمعات ويتجّول يف املدن  انه بدأ يعظ  السالم حيث يذكرون 
سيام يف منطقة الجليل وقد امّده الله تعاىل مبعجزات كثرية وخوارق العادات الباهرات، مثل 
تكثري الطعام وشفاء املرىض وامليش عىل املاء واحياء املوىت وانزال مائدة من السامء وغري ذلك 
بل يّرصح يف ذلك انجيل يوحنا بأّن معجزات املسيح مل يذكر اال بعضاً منها، ولو ذكرت جميعها 
مل يسعها العامل،(٧) وهذا القول فيه مبالغة واضحة التخفى عىل النبالء عىل فرض انه قىض فرتة 

رسالته وعىل حسب انجيل يوحنا مل تبلغ ٤ سنوات كاملة فقط، اما يف االناجيل الثالث

(١) انظر حياة املسيح،نقالًعن ايرانوس وراجع رسائل الرسل، ص ٥٤   
(٢) انظر انجيل مرقس، ٤-١/١١   

(٣) انظر انجيل مرقس، ٦-١/١١ ومتى ٣/٤-١٠   
(٤) الحديث اخرجه البخاري يف الجامع الصحيح، انظرهامش فتح الباري ٦/٤٦٩    

(٥) سورة ال عمران،  اية ٣٦   
وانظر  يوحنا،٣٠-١/٣٤  وانجيل  و٤-١٧/١٠   ١١-٣/١٧ متى،  وانجيل   ٤-١/١١ مرقس،  وانجيل   ٢١-٣/٢٢ لوقا،  انظرانجيل   (٦)

رسائل الرسل، ص ٥٣  
(٧) ( )انجيل يوحنا، ٢١/٢٥  
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٧٤

الفصل الثاين

 الباقية تذكر مدة رسالته مل تدم اكرث من سنة واحدة هذا ومل تذكر االناجيل خالل دعوته 
تلك  املعجزات خالل  اّن  فلو فرضنا جدالً  اعياد،  ثالثة  فذكر  يوحنا  انجيل  واحداً،اما  عيداً  اال 
الفرتة استمرّت فمن املؤكد انه لو كتبت جميعها فإّن العامل يسعها،(١)ويذكرون أّن اتباعه من 

الحواريني مل يزيدوا عىل ١٢ حوارياً احدهم خانه يهوذا االسخريوطي 
وذكر آخرون مبالغني يف مجموعهم حتى اوصلوهم اىل ١٢٠ فقط كام جاء يف اعامل الرسل،(٢) 
هذاو اطلق عىل الحواريني مصطلح  الرسل اذ كلفهم بتبليغ رسالته اىل بني ارسائيل(٣)ولقد انكر 

ابن حزم ان يكون هؤالء الحواريون هم املنصوص عليهم يف القران الكريم.(٤)
رئآسة  تحت  املسيح  اتباع  كبار  من   ١٢٠ من  اكرث  اجتمع  املسيح  صلب  بعد  ويقول     
بطرسالذي هوكبري الحواريني واختارواواحدا منهم وهو متياس حوارياً بدالً من الخائن يهوذا 

االسخريوطي(٥)
اتباعه  بني  من  اختار  السالم  عليه  املسيح  السيد  باّن  النصارى  وكتب  اسفار  تذكر  وكام 
واصحابه مع  االثني عرش حوارياً  سبعني رجًال كلفهم بالتبشري باملسيحية يف قرى الجليل واطلق 

عليهم لقب التالميذ وقد كان لهم اثركبري يف نرش املسيحية (٦)

املطلب التاسع

موقف الناس من دعوته

العداوة  واخذت  الناس  بني  واالضطرابات  الفنت  اشتدت  دعوته  املسيح  السيد  بّلغهم  ملا 
من  حداً  بلغت  فيه  بعث  الذي  املجتمع  حالة  اّن  املعلوم  مأخذ،ومن  كل  فيهم  والبغضاء 
االنحطاط واالنحدار من الناحية الدينية واالجتامعية، ومن الثابت اّن السيد املسيح هو من 
اصحاب الديانات الكربى وانزل الله تعاىل عليه كتاباً وهو االنجيل قد دعى الناس اىل توحيد الله 
وعبادته ودعاهم لطاعته سبحانه وتقواه والخوف منه، ومن فعل هذا فهو قريب من ملكوت 

الله تعاىل  وما هو اال رسول دعا اال عبادة املعبود الحق وهو الله تعاىل (٧)
ومن تأّمل ديانة املسيح يصل اىل قناعة بأّن املسيح مل يؤّسس ديانة جديدة بل كان ملتزماً 

برشيعة موىس عليه السالم ويحرّم الخروج عليها وأوىص تالميذه الذين ارسلهم للدعوى يف

(١) انظر تاريخ الكنيسة، يوبيوس، ص ٤٨
(٢) انظر اعامل الرسل، ١/١٥    

(٣) انظرانجيل متى، ٢-١٠/٤ وانجيل لوقا،  ١٣-٦/١٣  
(٤) انظرانجيل لوقا، ٢/٩٨

(٥)    انظر قاموس الكتاب املقدس، ص ٨٣٥ واعامل الرسل، ١٥-١/٢٦  
(٦)  انظر االسفار املقدسة، وايف ص ٣٨  

(٧) انظر انجيل متى، ١٣-٢/٢٣ وانجيل مرقس، ٢١/٦٢ وانجيل لوقا، ٢٠/٧٣
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٧٥

يف بيان الديانة النرصانية

 القرى بذلك، وبنّي لهم مراراً أّن هدفه هو أن يجمع هؤالء اليهود املتطرفني واملفرقني عىل 
الذين  الكهنة  بالله تعاىل دون وساطة احد من  انه كان يدعو اىل االتصال  الحق،(١) والغريب 
والتزام  اتباع  تأكيدا عىل  (٢) وهكذا تضمنت دعوته  بعد.  القضية فيام  بهذه  يتاجرون  اخذوا 
فاإلنجيل  عليهم،   حرّم  ما  بعض  لهم  واحّل  نصابها  اىل  األمور  ارجع  وقد  املوسوي،  الناموس 
ميكن ان يقال انه ليس كتاب ترشيع بل هو كتاب ملحق بالتوراة،  فرسالة املسيح هي التوراة 

واالنجيل معا وحرّفتا جميعا  ولقد بّرش السيد املسح بقدوم نبي سيأيت بعده (٣)
واليه اشار قوله تعاىل } ومبرشاً برسول يأيت من بعدي اسمه احمد{(٤)

املطلب العارش

وصايا املسيح عليه السالم
واالهتامم  الدنيا ومتاعها،  والزهد يف  واملاديات  الشهوات  املظاهر من  ترك  اىل  يدعو  كان 

بتزكية النفس وتطهريها. (٥) وكانت دعوته تشمل جوانب روحية واجتامعية واخالقية.
وكان من تعاليمه انه اباح لهم الزواج غري اّن رجال الدين املسيحي قد حرّموها فيام بعد 
عىل انفسهم باعتبار اّن املسيح مل يتزوج ابدا،  اما الطالق عندهم قد فهم يف مواقع كثرية انه 
مل يجّوز الطالق اال لعلة الزنا. (٦) وكان يحذر من الخيالء والكربياء ويدعو اىل الوفاء يف الحلف 

واملحبة والتسامح والبعد عن الرياء.
والغريب انه مل يأمر ومل يؤّسس كنيسة للنصارى  يف حياته،هذا ما ذهب اليه بعض الكّتاب 
منهم،  وامنا سعى اىل تجميع واعادة اليهود عىل الحق الذي مرقوا عليه،  وبعضهم قال انه امر 
بتأسيسها ويف هذا نظر (٧) هذا وقد اصطدم املسيح مع فرقة من فرق اليهود وهم الفريسيني 
اكرث من مرة ولقد جاء يف االنجيل ( الويل لكم ايها الكتبة الفريسيون املنافقون فانكم تطوفون 
البحر لتكسبوا يهودياً واحداً تجعلونه اهال لجهنم وذلك بكتامن الحق ومنعه من معرفة الدين 

الصحيح)(٨)
من  نبي  دعوة  كل  لقيت  كام  لقيت  السالم  عليه  املسيح  دعوة  اّن  املعروف  ومن 

االنبياءعليهم

(١) انجيل متى، ١٧-٥/١٩ وانجيل لوقا ١٢/١٤   
(٢) انظر انجيل متى، ٢٣/١٢    

(٣) انظر انجيل يوحنا، ١٦-١٤/١٧   
(٤) سورة الصف اية٦  

(٥) انظر انجيل متى، ١٩-١٠/٢١    
(٦) انظر  انجيل متى، ٥/٣٢  

(٧) انظر مجلة االزهر،  العدد ٥٧ املجلد ٧ سنة ١٩٨٥ والفكر اإلسالمي، ص ٣٤    
(٨) انظر انجيل متى، ١٤-٢٢/١٥    
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٧٦

الفصل الثاين

 السالم  من العداء واألذى،  فافرتق الناس اىل فرقتني فرقة آمنت به واستجابت له وهم 
}وََكَذلَِك  تعاىل  قال  الساحقة  الكرثة  به وحاربته ووقفت يف طريقه وهي  القلة،وفرقة كفرت 

(١)} ا َشَياِطنَي اإلِنِس َواْلِجنِّ َجَعْلَنا لُِكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوٍّ

املطلب الحادي عرش

موقف اليهود من السيد املسيح
ذكرنا يف مستهل تاريخ اليهود الطويل وهو حافل باإلذالل والشتات واالضطهاد من األشوريني 
الله   اليهود ان يبعث  الرومان وكان يرتقب  الفرس واإلغريق وآخرهم  والفراعنة والبابليني ثم 
ينقذهم مام هم فيه ويعيد لهم مجدهم الضائع،  كأمثال العرص  تعاىل لهم منقذا ومخلصاً 
الذهبي يف عهد داود وسليامن عليهام السالم،  فلام بعث السيد املسيح عليه السالم ودعاها 
اىل ملكوت السموات ووعدهم وعداً حسناً وجميًال يف الدنيا و اآلخرة،  أدركوا انه يريد تربيتهم 
تربية روحية ربانية ويقلعهم عن حب املال واملادة فأدركوا انه ال يحّقق لهم ما يريدون من 
أطامع وشهوات فناصبوه العداء وحرضوا الناس ضده وشّهروا به وبأمه الطاهرة ولقد كانت 
دعوة املسيح تحارب مسلكني عند اليهود.  اوال:  ولعهم وشغفهم  باملال.  وثانياً:  إهاملهم 
الناحية الروحة وادعاؤهم انهم شعب الله املختار وادعاء أحبارهم الجهلة أنهم همزة وصل 

بني الله وبني الناس. (٢)
فاملسيح عليه السالم ابطل دعواههم فليس هناك شعب مختار وال افضلية لهم عىل باقي 
الناس وكان يوّجه لهم  انتقادات الذعة لليهود وأحبارهم يف املجامع والهيكل بسبب خروجهم 

عن تعاليم التوراة وموىس عليه السالم (٣)
   فجن جنون اليهود من ذلك  والغريب نجد مبالغة يف انجيل مرقس من اّن املسيح كان 
له تأثريا يف اليهود حينام جاؤوا من منطقة الجليل والقدس واألردن واتبعوه اينام ذهب بل 
حامسهم دفعهم اىل إهامل الطعام والرشاب،  وأحيانا كانوا يطلبون منه الخوارق    إلرضاء 
رغباتهم وذكر اّن عدد هذه الجامعات يزيد عىل خمسة  أالف ويف رحلة أخرى اربعة  االف  وال 

ريب اّن مثل هذا العدد الكبري ال يخفى عىل سلطة ظاملة يف منطقة صغرية (٤) 
وال يستغرب من اليهود مواقفهم العدائية فأنبياؤهم الكبار امثال موىس وهارون وغريهم 
اال  هذا  ينكر  وال  والحرب  السلم  يف  مواقفهم  من  كثري  يف  األمل  وخيبة  الغدر  منهم  وجدوا 

مكابر.

(١)  سورة األنعام، آية ١١٢.
(٢) انظر املسيحية،  احمد شلبي، ص ٥٣.

(٣) انظر نرصانية عيىس، ص ١٣٩.
(٤) انظر انجيل مرقس،  ٢٨-٣٣ /١.
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٧٧
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املطلب الثاين عرش

موقف القوى الحاكمة من املسيح:
ولقد ذكرت قبل صفحات عن بيئة املسيح قبل وعند بعثته، اذ كانت تلك املنطقة مليئة 
بالحوادث واالضطراب والقلق وعدم االستقرار، (١) فرصاع بني الرومان واليهود ويف نفس الوقت 
كانت السلطة الرومانية تقف امام أي حركة وطنية او دينية  ضدها،وما كان من نهج املسيح 
التصادم مع السلطة بل كان مينع تالميذه من ان يتكلموا يف ذلك (٢)ومن هنا وقف اليهود موقفا 
اليوم االول،  حيث مل يروا يف املسيح املخلص الذي ينتظرونه بل لعبوا دورا يف  معارضا منذ 

الوشاية ومتكنوا من اقناع السلطة بالقبض عليه مع بعض من جنودهم لهذا الغرض. (٣).
فعمل اليهود والسلطة جنبا اىل جنب يف مطاردة دعوة املسيح ورفضها مع انها يف جوهرها 
مل تتعرّض للدولة الرمانية  سياسيا ال بهدم وال ببناء ومل يشهر اتباع املسيح السالح عالنية يف وجه 

السلطة ابدا، وامنا حصل ما حصل بسبب املؤامرات والغدر والخداع واملكرهذا.
وقد سلكوا مسلكني يف مواجهته:

الصدوقني  يهوديتني  فرقتني  قبل  من  الدينية  املناظرات  يف  ذلك  ظهر  الفكري:  املسلك  أ- 
به  املؤمنني  ويف  دعوته  يف  التشكيك  أسلوب  فاستخدموا  واملجامع  املجالس  يف  والفريسيني 
الناس عنه عندما  امام سامعيه، وأخرياً حاولوا ان يرقوا  ومالحقته باألسئلة املحرجة إلسقاطه 
صاروا يلصقون به ادعاء اإللوهية والنبوة، ولقد حفل إنجيل متى يف اإلصحاح الثاين عرش بذكر 
مناذج من هذه املناظرات واملجادالت.(٤) وأخرياً اصطدم يف امر املعبد – الهيكل املزعوم – يف 
القدس وتنقل دائرة املعارف اليهودية أنهم رفضوا معجزاته وحكموا عليها بانها سحر وانه تعلم 

السحر يف مرص  اىل غري ذلك.
أواخر  يف رفض دعوته،(٥) ويف  إمعاناً  بالحجارة  قاموا برضبه ورميه  املادي:   املسلك   - ب 
األناجيل صورا مؤملة ومحزنة لذلك املشهد للمسيح عليه السالم كام يقولون،  قبيل صلبه، حيث 
فعلوا به مام يندى له جبني التأرخ عرقاً وهو يستغيث وال مغيث  ونحن نعتقد ان املصلوب و 
غري املسيح اصال والكالم يف هذا ليس  هنا مكانه لطوله وتشّعبه ولكن ذكرنا نتفا منه ملا له من 

عالقة مبواقفهم املخيبة لآلمال.

(١) انظر تحريف رسالة املسيح عرب التاريخ، بسمة احمد ص ٥٩-٦٠.
(٢) انظر انجيل مرقس،  ٢٤-١/٣٤ و ١١-٣/١٢ و ٩/٨   وانظر تاريخ الفكر املسيحي،  ص ٢٣٤-٢٣٦.

(٣) انظر التاريخ اليهودي،  ٣٢٧-   ٣٢٨.
(٤) انظر انجيل متى،  ١-١٢/١٣ وانجيل يوحنا، ١/١١ وانجيل لوقا،  ٤/٢٩ ومحارضات يف النرصانية،  ص ٢٣ وتاريخ الفكر 

املسيحي،  ص٢٣٧.
(٥) انظر دائرة املعارف اليهودية، ٧/١٤ وانظر موقف اليهود والنصارى من دعوة املسيح،  سارة العبادي ص ٣٦.
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املطلب الثالث عرش

مصري املسيح ونهايته
   ملا ضاق باليهود االمر قاموا بجهود كبرية ملحاولة القضاء عليه فقاموا مبا ييل:

اّدعوا عند الحاكم الروماين اّن املسيح يحرّض الناس عىل عدم اعطاء الرضيبة للقيرص.   -١
انه يثري الشغب ضد الدولة الرومانية يف اقواله ومواعظه.  -٢

انه يّدعي انه ملك اليهود ويريد االستقالل عن الحكم الروماين والتبعية لقيرص يف روما.  -٣
لهذه األسباب ولغريها اصدر الحاكم الروماين أمراً بالقبض عليه والحكم عليه باإلعدام أمام 
الناس صلباً، (١) وذكرت اإلنجيل تفاصيل حادثة املحاكمة والصلب حيث يزعمون اّن تلميذه 
يهوذا االسخريوطي قد خانه وغدر به  فوىش به ودلهم عىل مكانه فجاءوا  والقوا القبض عليه، 
وكام تقول األناجيل اّن التالميذ فروا عنه وتركوه وحيداً فأخذه اليهود والجند الرومان اىل رئيس 
الكهنة وواجهوه مبا يتهمونه به، وسأله انت املسيح بن املبارك فقال املسيح لهم انا هو فحكم 
عليه بعد حوارطويل باالعدام  وامر بان يصلب فحملوه اىل الحاكم الروماين بيالطس النبطي 
فرأى انه ال يستحق املوت بعد ان سأله هل هو ملك اليهود فلم يجبه املسيح بيشء من ذلك 
ولكن بيالطس حكم عليه باإلعدام عىل الصليب نزوال عند رغبة اليهود كام يزعمون، وملا صلبوه 
كام يّدعون والحق اّن الذي صلب غريه كام مر ويقولون عنه  صلب يف الساعة الثالثة صباحاً 
حسب زعمهم وبقي عىل الصليب اىل الساعة التاسعة عرصاً حيث مات بعد ان صاح بأعىل 

صوته الهي الهي ملاذا تركتني؟  حيث صلب يوم الجمعة.
بعد ذلك انزل من الصليب وادخل القرب فبقي تلك الليلة ونهار السبت وليلة االحد،  فلام 
جاء صباح األحد وجدوا القرب خالياً حيث قيل لهم انه قام من قربه،  ثم انه ظهر لتالميذه بعد 
ذلك وبنّي لهم انه حي وكام يف أعامل الرسل انه بقي أربعني يوماً ثم ارتفع اىل السامء بعد أن 

أوصاهم ان يبّرشوا باإلنجيل يف البرشية كلها(٢) 
ثم رفع اىل السامء وهناك روايات متناقضة حول صلب املسيح،  فيها آالم كثرية ومل يكن 
الحواريون شهود يف هذه القضية،  كام قال مرقس ( فرتكه الجميع وهربوا ) (٣)  وقد سمعوا 
انه علق عىل الصليب ومات ودفن لذا فاّن قضية الصلب وإخبارها سمعوها من الغري وظلت 
املتعصب عوض  النرصاين  الكاتب  به  اعرتف  ما  واإلنكار وهو  الشك  األوىل موضع  القرون  يف 

سمعان(٤) فأكرثهم قال اّن الذي صلب هو املسيح.

(١) انظر دراسات يف النرصانية،  ص ٦٤-٦٥ وانظر محارضات يف النرصانية،  ص  ٢٣. والتاريخ اليهودي،  ص ٣٤٠-٣٦٣.
(٢) انظر نهاية املسيح يف إنجيل لوقا،  ٤٧-٢٢/٥٣  انجيل مرقس،  ٤٣-١٤/٥٢   وانجيل متى،  ٤٧-٢٦/٥٦  انجيل يوحنا،  ٢-

١٨/١١ واديان العامل،  ٢٥٨-٢٥٩  واملسيح إنسان أم اله،  ١٢٥-١٣٤ ودراسة يف الكتاب املقدس،  ١١٧-١٢٩.
(٣) أنجيل مرقس،  إصحاح ١٤.

(٤) انظر فلسفة الغفران، ص ٨٩-١٢٨ نقًال عن رسائل الرسل.
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وهناك خالف واضح يف الذي صلب فبعضهم يدعي انه يهوذا االسخريوطي وبعضهم يقول 
هو سيمون الرسيناري وغري ذلك، (١) وباختصارشديد اّن املكر اليهودي استطاع تجنيد القوى 
النبطي  بيالطس  دعا  الذي  االمر  السالم،  عليه  املسيح  ملقاومة  البالد  يف  والسياسية  الرسمية 

التنازل عند رغبتهم وهكذا انتهت معامل دعوة املسيح يف تلك املنطقة.

(١) انظر مجلة األزهر، املجلد ٣٤/٧ سنة ٥٧ فيه مقال عن حقيقة املسيح ودعوته فلرياجع اليه.
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املبحث الثاين

عقائد النصارى

املطلب االول

عقائد النصارى يف الله سبحانه

هناك عقيدة موروثة عن ابائهم االوائل من بني ارسائيل، وهو االعتقاد بوجود الله سبحانه 
فهو عندهم ال يحتاج اىل أدلة تثبت وجوده سبحانه فهو اله ابراهيم واسحق ويعقوب (ارسائيل) 
وموىس وعيىس عليهم السالم لذا ال نجد يف االنجيل (العهد الجديد) بل وال يف  التوراة (العهد 
القديم) ادلة عىل وجود الله سبحانه وتعاىل فالكون  كله ادلة عقلية عىل وجود الله سبحانه 

وتعاىل.

فهم يؤمنون به سبحانه و هذه حقيقة عاشها شعب بني ارسائيل وتوارثوها كابرا عن كابر 
وجيال بعد جيل اىل مجيء املسيح عليه السالم، كل هذا يظهر بوضوح عند مطالعة االناجيل 
االربعة واسفار العهد الجديد ألول وهلة، وامنا بعث املسيح ليصّحح املسار وليبني لهم املعاين 
الحقيقية للمؤمنني بالله تعاىل عىل ما جاء يف العهد القديم السيام وقد حرّفه اليهود وبدلوا 
عندهم   ثابت  هو  كام  لسانه  عىل  به  ونطق  االنجيل  يف  املسيح  عنه  اعلن  ما  وهذا  دينهم 
(ما ارسلني الله اال اىل الخراف الضالة من بني ارسائيل) (١) فكانت الديانة النرصانية موجّهة 
اىل اليهود اصال وحرصاً اىل ان جاء رائد التغيري والتبديل بولس فغرّي مسارهم لتكون الديانة 
املسيحية موجّهة اىل جميع االمم ممن ال يؤمن بوجود الله سبحانه، و احيانا نجد يف العهد 
الجديد بشارات قليلة اىل االميان بالله فلم يكن يف ذلك نظر وال تفّكر، بل هي مبثابة اعالن الهي 
مبارش وارتباط بني شعب اختاره الله عىل العاملني كام يقولون، واّن ذروة هذا االعالن االلهي يف 
العهد القديم كانت يف تكليم الله سبحانه ملوىس عليه السالم اذ يعتقدون اّن الله سبحانه عّلم 

موىس عليه السالم اسمه الخاص  وهوـ يهوه ـ الذي ال يطلق عىل سواه ابدا (٢).

املطلب الثاىن

اإللوهية يف العهد الجديد

إّن املتأمل يف إسفار العهد الجديد وكتاباته يجد اّن املسيح مل يسجلها بنفسه  ومل ميلها عليهم، 
والهي من تعاليمه وحده، لذلك ال تنسب اليه بل تنسب اىل كاتبيها وهي عىل قسمني:

(١) إنجيل متا إصحاح ١٢/٣
(٢) انظر قاموس الكتاب املقدس، ص١٠٩٦. وكذلك انظر معجزة االهوت الكتايب، ص ٨٧٧.
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االول: تنسب اليه مبارشة، كتلك االقوال واالفعال الواردة يف ثنايا العهد الجديد، اذ ليس لناقلها 
اال روايتها فقط فهو الذي يصّور االحداث ويختار االلفاظ للتعبري عنها، ورواية االقوال هذه 
باملعنى فقط الّن املسيح عليه السالم مل يتكّلم او يعلن بشارته باللغة اليونانية تلك اللغة 

التي دّونت بها اسفار العهد الجديد املوجودة بني ايدينا اليوم

ماجاء يف  نفسه ويشمل كل  الكاتب  اىل  ما نسب  الجديد  العهد  االسفار يف  الثاين: من كتب 
االسفار لهذا ميكن تقسيم االلوهية عند املسيحيني اىل قسمني:

١- اثبات وحدانية الله سبحانه وتعاىل وصفاته والعهد الجديد يؤّكد ما جاء  يف االسفار الواردة 
يف العهد القديم يف هذا الشأن. 

٢- ما يحاول املفّرسون املسيحيون اثباته من اعالن تعاليم جديدة تخّص الذات االلهية مل يذكر 
العهد القديم عنها اال اشارات، ومل تفهم يف حينها وبقيت مستورة يجهلها البرش مبا فيهم 

االنبياء عليهم السالم حتى جاء املسيح فاعلنها             

فعلم عند ذلك رس التثيلث، وهذا االعالن هو غاية رسالة املسيح عليه السالم عند املسيحيني   
انفسهم، ومن يراجع قاموس الكتاب املقدس الذي ارشف عىل اعداده مجموعة من الباحثني 
واملفرسين املسيحيني يجد فيه انه (اعلن الله عن نفسه يف طرق ثالثة غري رصيحة يف الخليقة 
وضمري االنسان والتأريخ، اي رساالت االنبياء قبيل املسيح هي اما االعالن الكامل الرصيح لله 
عن ذاته سبحانه يف كلمته املتجّسدة والتي هي يسوع املسيح كام يزعمون... هذا االعالن عن 

ذات الله هو اساس الدين املسيحي)(١) 

ثم االلوهية عند مفرسي العهد الجديد ال تتعّدى مسألة التثليث وما يتعلق بها من التعاليم،  
اما توحيد الله تعاىل يف ذاته وصفاته فهو من االميان الذي يعود اثباته اىل العهد القديم قبل 

ان يايت به العهد الجديد.
ومهمة املفرسين املسيحيني تنحرص غالبا يف بيان كيفية قبول التثليث والتوحيد معا، وجوابه 
عندهم  هو قبوله ويكون باالميان اذ يجب عليك ان تؤمن اوالً ثم تنكشف لك الحقيقة بعد 
ذلك، ذاك الّن العقل وحده ال ميكن له فهم اجتامع الوحدة والتعّدد فهم يقولون هي ليست 
متناقضة للعقل لكنها فوقه، (٢) فالنصارى اليوم عندهم ضبابية حول االميان بالله تعاىل بشكل 
رهيب، فهم يعتقدون اّن الله تعاىل ثالث ثالثة ولكنه واحد، انهم ثالثة، الله االب+الله االبن 
+الله روح القدس = واحد، وبعض الطوائف منهم قد عبدت مريم العذراء ام عيىس باعتبارها 

ام الله االبن –حاشاه سبحانه.
فأي عقيدة هذه التي تدعو اىل تأليه البرش – عيىس ـ حيث قالوا انه ابن الله ووصفوه 
بصفات الله سبحانه، فقالوا انه خالق ورازق وغافر الذنوب ويرحم ويعاقب ويثيب  اىل غري 

ذلك، وتارة

(١) انظر قاموس الكتاب املقدس،  ٦٣٦.
(٢) انظر االلوهية بني العهد الجديد والقران الكريم، ص ٩٠ د. حسني عيل عبدالله.
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 يقولون انه ابن انسان وتارة انه إله وتارة انه ثالث و رشيك وجزء من الثالثة التى  تتكّون 
منهم رشكة االلوهية. وهم يعتقدون اّن الله تعاىل عاجز حاشاه،  ال يقدر ان يفعل شيئا من 
تلقاء نفسه وانه سبحانه يجهل موعد القيامة،  وانه يبيك ويحزن ويكتئب ويجوع ويعطش 
اعظم  من  وهي  آدم،  ابيهم  خطيئة  اثم  ورثوا  البرش  اّن  ويعتقدون  ويسرتح  ويتعب  وينام 
عقائدهم ويعتقدون كذلك اّن الله سبحانه قد ظهر للبرش مرة بهيئة يسوع – عيىس- ويف هذا 
ادعاء باّن الله سبحانه ليس بعادل اذ كيف يحاسب االبناء وذرية آدم بذنب واثم ابيهم ومن 
يقرأ الكتاب املقّدس يجد اكرث من هذا بكثري، فعندهم اّن الله تعاىل ال يعلم اين اختبأ آدم 
بعد اكله من الشجرة املحرّمة عليه فناداه الله اين انت يا آدم؟ واّن الله سبحانه يظهر احيانا 
يف شكل عمود نار،  بل و يعتقد اهل الكتاب اّن الله تعاىل يتصارع من يعقوب، ومجمل القول 

ليس عندهم أدب مع الله تعاىل اطالقا (١).
قال الدكتور بوست يف تأريخ الكتاب املقدس (طبيعة الله عبارة عن ثالثة متساوية الله االب 
والله االبن والله روح القدس، فاىل الله ينتمي الخلق بواسطة االبن واىل االبن الفداء واىل روح 
القدس التطّهر) (٣)ومام ال يخفى انه من تتّبع اصول الديانة النرصانية يجد بوضوح اّن بولس 
الديانة املسيحية من  الذي حّول  الوهية عيىس عليه السالم وهو  اّدعى  الرسول هو اول من 
ديانة قومية اىل عاملية الطامع شخصية، ومن التوحيد اىل التثليث.  ومن الطرائف يف هذا ذكروا 
انه تنّرص ثالثة من الوثنيني عىل يد أحد القساوسة،ومكثوا سنة كاملة يرتّددون عليه ليتعلموا 
عقيدة التثليث، وذات يوم زارهم القسيس فاراد ان يختربهم يف عقيدة التثليث فسأل احدهم 
عن االلهة، فاجابه االلهة ثالثة واحد يف السامء والثاين يف االرض والثالث وسيطا بينهام عىل 
شكل حاممة فنهره القسيس وطرده، ثم التفت اىل الثاين فسأله فاجابه االلهة ثالثة، وقد مات 
واحد منهم وبقي اثنان فنهره وطرده ثم التفت اىل الثالث وقال له وانت ماذا تقول؟ وكان اذىك 
منهام فاجاب  (االلهة واحد يف ثالثة وثالثة يف واحد، مات ثلثه وبقي ثلثان فالتفت القسيس 

يبحث عن يشء يرضبه به فام كان من الثالث اال ان اطلق ساقيه للريح وهرب.
فالنصارى يعتقدون اّن هناك ثالثة اقنانيم – واالقنوم يف االصل هو الجوهر  والىشء املرّكب 
اليونانية  عن  مرتجمة  وهي  رومية  اجنبية  كلمة  واالقنوم  واحد  الهوت  يف  جواهر  ثالثة  اي 
ومعناها كام ذكرنا االصل املركب،  فاالقانيم الثالثة تشّكل مبجموعها اقنوما واحدا، فالله واحد 
يظهر ذاته بطرق مثلثة هي االب واالبن وروح القدس، وهؤالء الثالثة واحد من حيث الجوهر،  
السفسـطة  يفهمون هذه  كيف  ادري  وال  البشـري  الجنس  ملعاملة  ثالثة مظاهر  لكن هناك 

فاالقانيم عندهم بأسـلوب آخر هي :
-االب: وهو االقوم االول يف الوحدة االلهية  فهم يزعمون اّن ارادة الله – حاشاه- اقتضت ان 
يتقرب من االنسان ويتجّىل له يف شخص ابنه الوحيد فانحدر من فوق السحب والسامء 

وحّل

(١) انظر كتاب املسيح املنتظر ونهاية العامل، عبد الوهاب عبد السالم الطويل،ص ١٧٨-١٧٩ نقال عن كتاب هذه عقيدتنا، كاليد 
تاريز، من منشورات املعمدانية، عام ١٩٧٢ ص ١٢٠-١٢١      
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 باملسيح ـ يسوع ـ وهو األقنوم الثاين فاخذ يساكن البرش ويخالطهم وجها لوجه اي عند مجيء 
السيد املسيح أصبح هناك اله منظور وهو عيىس عليه السالم،هكذا يعتقدون فيه سبحانه، 

تعاىل الله عام يقولون علواً كبرياً. 
- الروح القدس: وهو حربيل عليه السالم، وهو االقنوم الثالث يف الوحدة االلهية فقد اقرتب 
الله تعاىل من ابنائه اكرث يف شخص الروح القدس،  فاالسفار املقّدسة عندهم ال تبنّي روح القدس  

كشخص عادي بل كشخص الهي له صفات الله تعاىل ويعمل عمله.(١)

املطلب الثالث

عقائد النصارى يف االنبياء عليهم السالم
انهم يعتقدون كام يعتقد اليهود باالنبياءعليهم السالم، ذاك النهم يؤمنون بالكتاب املقدس 
التوراة – والعهد الجديد ـ االنجيل ـ عىل ما فيها من  كله، وهو مكّون من العهد القديم – 
تحريف وتبديل.فهم يؤمنون بانبياء بني ارسائيل ومن قبلهم غري اّن اليهود ال يؤمنون بنبوة 
الرسل جميعهم  اّن  يعتقدون  فالنصارى  وسلم،  عليه  الله  بنبوة محمد صىل  وال  ابدا،  عيىس 
برش وانهم ليسوا مبعصومني، ومن قرا التوراة ال يجد فيها اية حرمة لالنبياء واملرسلني مبا فيهم 
نبيهم االكرب موىس عليه السالم، وسجلت التوراة مهازل وجرائم بحق االنبياء والرسل،  يتعفف 
القلم عن ذكرها ولوال رضورة البحث ملا عرّجت عليها اطالقا، وعىل سبيل املثال فهم يعتقدون 
اّن نوحا عليه السالم  رشب الخمر فسكر وتعّرى،ويعتقدون اّن ابراهيم  عليه السالم من اجل 
ان يحمي نفسه من االذى اسلم زوجته سارة ألحد امللوك ليزين بها معاذ الله، ويعتقدون اّن 
سيدنا لوطا الطاهر عليه السالم قد ارتكب الفاحشة مع ابنتيه بعد رشبه للخمر معاذ الله، 
واّن يعقوب عليه السالم قد خدع والده اسحاق عليه السالم، الذي ضعف برصه آخر ايامه، 
فينتحل شخصية اخيه االكرب عيسو ليحظى مبباركة البكورية وينزعها من عيسو فيتّم له ذلك 
ويباركه الرب كام يّدعون،  واّن داود عليه السالم، تصّوره التوراة معاذ الله بانه مجرم ومغتصب 
وسفاح،واّن سليامن عليه السالم  كان زير نساء يخضع لهّن وقد  مارس السحر، ويعتقد اليهود 
اّن عيىس عليه السالم ليس نبيا، وانه ابن غري رشعي واّن يوسف النجار ابوه معاذ الله، وليس 
املسيح ويف  باستثناء  السالم،  باالنبياء عليهم  اليهود  النصارى ما يكذب ما جاء يف طعن  عند 
كتابهم املقّدس يصفون االنبياءعليهم السالم، وهم اطهر الخلق بصفات الكذب والخداع وعدم 
الطهارة بل هم مجرمون، ويف االنجيل قد وصفوا آدم بانه ابن الله ايضا بل يذكرون مقولة عىل 
لسان عيىس عليه السالم يف االنجيل وهومنها بريء ما نصه (اّن جميع الذين اتوا قبيل ّرساق 
ولصوص)  وال شك فاليهود والنصارى ينكرون نبوة محمد صىل الله عليه وسلم  ورسالته وهذا 

امر ثابت وواضح.

(١) انظر :  النرصانية واالسالم , محمد عزت اسامعيل , ص ١٠٦ 
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عليهم  والرسل  االنبياء  تجاه  واضحاً  بيناً  اختالفاً  تختلف  نظرتهم  فاّن  املسلمني  عند  اما 
السالم. فهم افضل خلق الله تعاىل عىل االطالق وهم حملة الوحي واصحاب الكتب الساموية 
حيث اصطفاهم الله كام قال تعاىل:}اللَُّه َيْصَطِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة رُُسًال َوِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه َسِميٌع 
َبِصرٌي{(١) فهم معصومون عن الوقوع يف الخطأ السيام بعد النبوة ومن الكبائر خصوصا، وورد 
الخالف يف الصغائر ذاك الّن الخالئق جميعاً مطالبون باالقتداء بهم،فكيف يقتدي بهم الناس 
وهم يخطئون! و كيف يكون ذلك؟ فهم بعيدون كل البعد عن الرذائل والفواحش التي ال تليق 
بعوام الناس وبسطائهم، فام بالك بعظامئهم لذلك اوجب علامء العقائد ست صفات واجبة يف 

االنبياء البد من توفرها فيهم وهي:
١- العصمة   ٢ - الفطنة ٣ - الرجولة  ٤- السالمة من العيوب واالمراض املنّفرة ٥ - التبليغ   
٦ - الصدق واالمانة،  لذلك ال تكاد تجد دينا كاالسالم يجّل االنبياء واملرسلني  عليهم السالم  

وانك تجد هذا واضحا عند كل مسلم 

املطلب الرابع

أسامء وألقاب املسيح
لقد اطلق القرآن الكريم أسامء وألقاباً عّدة عىل عيىس عليه السالم:

الوقت مشتهرا عندهم  العربية عيىس وESU وكان هذا االسم يف ذلك  :وهو يف  ١- عيىس 
ومستخدما بني اليهود كام ذكر ذلك املؤّرخ اليهودي الشهري بوسيفوس (٢) قال تعاىل }َوإِْذ َقاَل 

ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني إِْرسَاِئيَل إيِنِّ رَُسوُل اللَِّه إِلَْيُكم{(٣)
٢- املسيح : وهو مشتق من لفظ مسح وسّمي بذلك، قيل النه كان ميسح املرىض واملعاقني 
فيشفيهم باذن الله، وقيل النه ُمِسح احد ابويه حيث ولد من غري أب، وقيل من السياحة النه 
َا اْلَمِسيُح ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم رَُسوُل الّلِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها  كان يسيح ويجول يف االرض، قال تعاىل }إمِنَّ
الكهنة  اليهود مسح اجسام االنبياء وامللوك وكبار  ْنُه{(٤) كام كان من عادة  مِّ َوُروٌح  َمْرَيَم  إَِىل 
بالزيت املقّدس لدى تقليدهم املناصب، اشارة اىل اّن الله قد اختارهم واصطفاهم ثم يطلقون 

لقب مسيح الله عليه.(٥)
ْنُه{(٦) ويعتقد املسلمون اّن الله ٣- كلمة الله: قال تعاىل }وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ

(١)   سورة الحج، آية ٧٥.
(٢) املدخل إىل األديان، د.عبد الكريم زيدان، ص١٦.

(٣) سورة الصف، آية ٦.
(٤) سورة النساء، آية ١٧١.

(٥) انظر مزامري داود،  الباب ١٧ و١٣١ وصموئيل االول،  الباب االول و١١/٢٦ و١٧.
(٦) سورة النساء، اية ١٧١.
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 تعاىل خلقه بكلمة (كن) التي ارسل بها جربيل عليه السالم اىل مريم فبرشها بغالم، فالكلمة 
التي خلق بسببها عيىس كام مّر هي كلمة كن فلم تكن هي عيىس ومل ترص هي عيىس ولكّن 

بالكلمة خلق عيىس ونشأ فكلمة كن فورية الوجود. 
ْنُه{(١) والروح هي رس تحيا به  ٤- روح الله : قال تعاىل }وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ
االجساد، وهذا اللفظ يذّكر ويؤّنث وجمعه ارواح وهو جسم لطيف حّساس مبسوط يف جميع 
البدن ينفذ يف جواهر االعضاء ويرسي فيها ما بقي الجسم  حيا بحركاته وإذا خرجت الروح 
انفصلت عن البدن انتقل الجسم إىل عامل الربزخ، واملحّققون من العلامء يقّررون أّن األرواح 

مخلوقة قبل األجساد.
اما اسامؤه عندهم، فقد أطلق أهل الكتاب عموما أسامء وألقاباً عىل عيىس عليه السالم، 

اذكرها:
يسوع  مع  كنت  انت  له  (وقالت  انجيلهم  يف  جاء  الجلييل  يسوع  ويقال   : اليسوع   -١
الجلييل)(٢)، وهو لفظ سامي اطلقه نصارى العرب عليه،  وهو اسم العلم عندهم جاء يف انجيل 

متى ( قال يسوع ال تقتل ال تزن ال ترسق ال تشهد بالزور...).(٣)
الله  ومعناه  يهوشوع  االصل  من  مصّغر  هو  قيل  و  العربية  اللغة  يف  هذا  :ورد  ٢-يشوع 

يعني.(٤)
٣- املسيح : وهو صفة ولقب وكثريا ما كان يّتحد العلم باللقب الرسمي فيصبح  اللقب اسام 

(CHRIST ) آخر لدى الناس فكلمة املسيح ترجمتها
٤- ابن داود : جاء يف االنجيل متى ( ارحمنا يا ابن داود).(٥)

٥- ابن البرش:  جاء يف انجيلهم (.. هكذا ابن البرش ايضا مزمع اّن يتأّلم منهم)(٦) و ( فإمنا 
جاء ابن البرش ليخلص من قد هلك)

الوهية املسيح، وجاءوا بادلة من اإلنجيل املحرّف   واملسلمون قبل غريهم رفضوا دعوى 
نفسه عىل أّن عيىس عبد الله ورسوله، وليس هو الله وال ابن الله كام يزعمون واوردوا نصوصا 

منه تدّل عىل عقيدة التوحيد  ساذكر بعضا منها فيام ييل ألجل:
١- دعوة اهل الكتاب ان يرجعوا اىل الحق وال يحيدوا عن منهج الله تعاىل.

٢- ليزداد املؤمنون اميانا باّن الذي جاء به الرسول مجمد صىل الله عليه وسلم، هو الحق من 
ربه. 

ليدافعوا به عن معتقدهم ويقيموا الحجة عىل من  ٣- ليكون سالحا وحّجة بأيدي املؤمنني 
كّذبهم 

(١)   سورة النساء، اية ١٧١.
(٢)   انظر إنجيل متى،  اإلصحاح ٢٦/عدد ٦٩.

(٣)   إنجيل متى، إصحاح ١٩/عدد١١.
(٤) هذه عقائدنا، ص ٨٠-٨١.

(٥) إنجيل متى،  اإلصحاح التاسع عدد/ ٢٧.
(٦) إنجيل متى  اصحاح،١٧/ عدد ١٢ـ ٣١ و إصحاح ١٨/ عدد١١.
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واليك بعض ما هو موجود عندهم يف كتبهم :
أ- عيىس يعّلم ابليس ان ال سجود اال لله تعاىل، واّن الله سبحانه هو الرب. (قال املسيح 
ابليس ويف هذا  الهك تسجد وإياه وحده تعبد)(١)  فرتكه  للرب  يا شيطان فقد كتب  اذهب 

تصديق لقوله تعاىل }َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني إِْرسَاِئيَل اْعُبُدواْ الّلَه َريبِّ َوَربَُّكْم{(٢)    
ب- تقّدم إليه واحد من الكتبة فسأله اي وصية هي اوىل الوصايا جميعا؟ فأجابه يسوع 
(اول الوصايا جميعا هي اسمع يا ارسائيل الرب الهنا رب واحد فاجب الرب الهك من كـل قلبك 

وبكل نفسـك وبكل فكرك وبكل قوتك هذه هي الوصية األوىل )(٣).
السامء  رب  الرب  ايها  (احمدك  انجيلهم   يف  جاء  الساموات  خالق  ربه  يدعو  عيىس  ج- 

واالرض النك حجبت هذه االمور عن الحكامء الفقهاء وكشفتها لالطفال).(٤)
د- وورد فيه  ( والحياة االبدية هي ان يعرفوك انت االله الحق وحدك والذي ارسلته يسوع 

املسيح) (٥).
وهناك دليل عقيل ميكن ان يصاغ كاآليت، اذ لو كانت النرصانية املحرّفة حقاً كام يّدعون 
لكان االنبياء والرسل عليهم السالم كلهم كفارا وضالال، حاشاهم، ألنهم مل يؤمنوا االميان الحق 
ومل يعلموا اّن لله ابنا موجودا قبل خلق الساموات واالرض او هناك ثالثة آلهة فلم يدعوا اال اىل 
الله ومل يسجدوا اال له سبحانه وتعاىل بل هوبل هو اعالن  لكفر يحيى عليه السالم،الذي كان 
معارصا لعيىس عليهام السالم  واملعروف عندهم بيوحنا املعمدان اذ مل يقل ذلك ومل يّدع ذلك 

فهل يقول النصارى بذلك وهل االنبياء مؤمنون ام كافرون؟ 

وخالصة معتقد أهل اإلسالم بعيىس عليه السالم كام ييل :

١- عيىس عبد الله ورسوله ارسله اىل بني ارسائيل خاصة. 
٢- ايّد الله  تعاىل عيىس مبعجزات كثرية لتكون دليال عىل صدقه ونبوته.

٣- دعا عيىس اىل عبادة الله وحده وكان هو املثل يف العبادة والتقى فلم يقرتف ذنبا قط، حيث 
امىض حياته بعد الرسالة يف الدعوة اىل الله تعاىل، وجهاد الكلمة ومل يعرف فيها زوجة وال 

ولداً وال مسكناً وال تجارة.
٤- بداية عيىس كانت نذرا نذرته امرأة عمران حيث نذرت ام مريم ليكون خادما لبيت الله 

منقطعا للعبادة وظنته ولداً فاذا هو انثى فسميت مريم.         
٥- ملا بلغ مبلغ الرجال آتاه الله علم التوراة وانزل عليه االنجيل وارسله اىل بني ارسائيل رسوال 

(١) أنجيل متى، إصحاح، ٤/٩.
(٢)   سورة املائدة، آية ٧٢.

(٣) أنجيل مرقص، ٨/١٢-٣٥.
(٤) أنجيل متى، ٣٥/١٢.
(٥) أنجيل يوحنا، ٣/١٧.
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الله الشبه عىل  ومعلام، وملا بلغهم دعوته عارضوه وارادوا القبض عليه لقتله وصلبه فألقى 
رجل آخر فصلب واصعد الله تعاىل املسيح اىل السامء حّياً بروحه وجسده.

الزمان،عىل منارة يف  السامء وانه سينزل يف آخر  اّن عيىس موجود يف  ٦- يعتقد اهل االسالم 
رشق دمشق فيصّيل مع املسلمني، ويكون من أمة محمد صىل الله عليه وسلم، ويقود اهل 
االميان وانه سيقاتل رجًال يهوديا مدعياً لاللوهية انه املسيح االعور الدجال  ويقتله يف الّلد 

يف ارض فلسطني.
٧- عيىس احّب الرسل اىل اهل االسالم بعد محمد صىل الله عليه وسلم، ذاك النه هو آخر 
نبي قبل محمد صىل الله عليه وسلم وهو آخر من بّرش به من الرسل العظام وهو الذي يقود 
االمة االسالمية يف آخر الزمان يقول الرسول صىل الله عليه وسلم ( انا اوىل الناس بعيىس بن 

مريم النه ليس بيني وبينه نبي)(١)
٨- يعتقد الناس اّن النصارى القائلني باّن عيىس عبدالله وكلمته والذين شهدوا يف عيىس ما شهد 
به االنجيل الحق بانه عبد الله ورسوله وانه جاء مبّرشا باحمد ومن ادرك محمدا وآمن به 
منهم فله اجره مرتني. وانه من اعتقد من النصارى ان عيىس ابن الله وانه ثالث ثالثة هو 

كافر وضال. 
٩- يعتقد املسلمون اّن القول مبوت عيىس عليه السالم مصلوبا او اّن الله تعاىل مّكن منه اليهود 

ليقتلوه ويصلبوه ويبصقوا يف وجهه وغري ذلك  يعّد كفرا بالله ومؤمن بباطل.
الناسوت  التقاء  الله او انه  ١٠-يعتقد املسلمون اّن ما اّدعاه النصارى من اّن عيىس هو ابن 
بالالهوت اوانه نزل ليخّلص الناس من خطيئة آدم وانه افدى الناس بدمه كل ذلك كذب 

وافرتاء، ومن اّدعى ذلك فهو كافر ومخّلد يف النار.
١١-اّن النصارى هم اقرب الناس موّدة اىل االسالم واوىل الناس باالميان مبحمدصىل الله عليه 

لَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن َقاُلَواْ إِنَّا َنَصاَرى{(٢)  ًة لـِّ َودَّ وسلم هم قال تعاىل }َولََتِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم مَّ

املطلب الخامس

حقيقة املسيح عند املسلمني
العذراء  امه مريم  ولدته  السالم  عليه  اّن عيىس  واملسلمني  النصارى  بني  عليه  املّتفق  من 
الطاهرة البتول دون ان تقرتب برجل اصًال، وكام مّر يعتقد املسلمون اّن عيىس عبد الله ورسوله 
خلقه الله بأمره املتمثل بكلمة كن التي حملها جربيل اليها كام خلق الله آدم من غري أب وام 

خلق عيىس من ام بال اب.

(١) تقدم تخريجه فيام مىض من صفحات.
(٢) سورة املائدة، آية ٨٢.
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وجملة القول اّن الله خلق خلقا بال ذكر وانثى وهو آدم عليه السالم،  وخلق حواء من ذكر 
بال انثى، وخلق عيىس من انثى بال ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وانثى. قال تعاىل }إِنَّ َمَثَل ِعيَىس 

ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن ُترَاٍب ِثمَّ َقاَل لَُه ُكن َفَيُكوُن{(١)
فاملسلمون يؤمنون اّن الله تعاىل وحده هو الرب الخالق املالك،وهو الواحد يف ذاته وصفاته 
وافعاله ال اله معبود بحق غريه، وكل معبود سواه باطل ال رشيك له يف الوهيته وال يف ربوبيته  
َمُد. لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد. َولَْم َيُكن  وال صفاته،وليس له صاحبة وال ولد (}ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد. اللَُّه الصَّ
لَُّه ُكُفواً أََحٌد{(٢) قديم بال ابتداء دائم بال انتهاء وهو األول فليس قبله يشء وهو اآلخر فليس 
بعده يشء متصف بكل صفات الكامل منّزه عن كل صفات النقص قائم بذاته غني عن سواه 

ِميُع الَبِصرُي{.(٣) ٌء َوُهَو السَّ قال تعاىل }لَْيَس َكِمْثِلِه َيشْ
عيىس: عبده ورسوله اصطفاه من خلقه وايده باملعجزات الكرمية، وارسله اىل بني ارسائيل  
يَقٌة َكاَنا َيْأُكالَِن  ُه ِصدِّ ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إِالَّ رَُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ قال تعاىل }مَّ

ُ لَُهُم اآلَياِت ُثمَّ انُظْر أىَنَّ ُيْؤَفُكوَن{. (٤)  َعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبنيِّ الطَّ
خلقه الله بقدرته، وامه مريم عذراء مل تتقرب من رجل البتة،قال تعاىل }إِْذ َقالَِت اْلَمآلِئَكُة 
ْنَيا َواآلِخرَِة َوِمَن  ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم َوِجيهاً ِيف الدُّ ُِك ِبَكِلَمٍة مِّ َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه ُيَبرشِّ

ِبنَي{. (٥) اْلُمَقرَّ
فنسب عيىس ينتهي بأمه،وامه مريم بنت عمران امراة رشيفة فاضلة طاهرة }َوإِْذ َقالَِت 

رَِك َواْصَطَفاِك َعَىل ِنَساء اْلَعالَِمنَي{(٦) اْلَمالَِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهَّ
َقْت  َوَصدَّ وِحَنا  رُّ ِمن  ِفيِه  َفَنَفْخَنا  َفرَْجَها  أَْحَصَنْت  الَِّتي  ِعْمرَاَن  اْبَنَت  }َوَمْرَيَم  تعاىل  وقال 
ِبَكِلاَمِت َربَِّها وَُكُتِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتنَي{(٧) اي انا اجرينا فيها الروح كام يجري الهواء بالنفخ 

وحّقق الله عىل يديه معجزات كثرية منذ والدته عليه السالم(٨)

(١) سورة آل عمران،  آية ٥٩
(٢) سورة االخالص،  آية ١-٥    

(٣) سورة الشورى، آية ١١
(٤) سورة املائدة، ٧٥      

(٥) سورة آل عمران، اية ٤٥-٤٦
(٦) سورة آل عمران، آية٤١        

(٧) سورة التحريم،آية ١١.
(٨) انظر هدى القرآن اىل معرفة العوامل، ص٢٢٠.
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املطلب السادس

حقيقة املسيح عند اهل الكتاب
ا- عند اليهود: اّن اليهود طعنوا يف اغلب االنبياء عليهم السالم مل يسلم منهم احد حتى 
نبيهم االكرب موىس عليه السالم، ناهيك عن هارون عليه السالم قال تعاىل}َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِقْوِمِه 
َيا َقْوِم لَِم ُتْؤُذوَنِني َوَقد تَّْعَلُموَن أيَنِّ رَُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم{(١) وتهّجموا عىل هارون وعىل داود وعىل 

سليامن ولوط ونوح و عيىس عليهم السالم(٢)  
واثاروا شبهات واتهامات حول مولد عيىس عليه السالم،حيث تجّرأوا فقذفوا أمه الطاهرة 
الله وزعموا انها حملت عن طريق الخطيئة من شاب خطبها هو  العذراء مريم بالزنا معاذ 

يوسف النجار.
 وملا جاءهم املسيح يدعو اىل الله بالحكمة واملوعظة الحسنة كّذبوه وحرّفوا اقواله واتهموه 
تعاىل  الله  فحامه  الروماين،  الحاكم  لدى   وصلبه  قتله  اىل  وسعوا  الدين  من  واملروق  بالكفر 
من كيدهم وابطل مكرهم، فرفعه اىل السامء حياً والقى الشبه عىل غريه و الراجح هو يهوذا  

االسخربوطي.
فهم اذن يعتقدون انه مولود غري رشعي جاءت به أمه الصديقة عن طريق الخطيئة وهو 
قد صلب وقتل، ويزعمون انه اآلن يف الجحيم بني القار والنار، وقال الدكتور ارسائيل ولفنسون 
(اّن مسألة قتل املسيح كانت مذكورة يف التلمود لكّن اليهود اخرجوها حتى ال يعرث عليها احد 

من النصارى)(٣)
ب- حقيقة املسيح عند النصارى: اّن النصارى وقفوا من السيد املسيح موقفا مضادا لليهود 
السالم،فهم  عليه  املسيح  حقيقة  عن  البعد  كل  بعيدا  متطرفا  اعتقادا  يعتقدون  فهم  متاما، 
يعتقدون انه ليس عبد الله وال نبيا له بل اله معبود مكّون من ناسوت والهوت وقد اتحد 
الالهوت بالناسوت او حّل فيه فصار الهاً، وهو يفعل افعال اآلدميني يف موجب الناسوت من 

غري ان يتأثر الالهوت بيشء من ذلك كالحر والربد وسائر انواع املكاره(٤).
وهو انسان حق كام يّدعون، ولد كام يولد االنسان ثم كرب ومنا جسديا وعاش كام يعيش 
االنسان فجاع واكل ورشب وتأمل وبكا وتعب ونام فهذه الصفات تدّل عىل انه انسان حقاً، وكل 
ما ذكرته االناجيل عنه تقّدمه عىل انه انسان عاش حياة كاملة ولذلك فاّن االسم الذي اطلقه 

املسيح عىل ذاته اكرث من غريه من االسامء هوابن االنسان.(٥)

(١) سورة الصف، آية ٥
(٢) انظر العهد القديم االسفار الخمسة، 

(٣) انظر بذل املجهود، ص ٣٢ واليهودية، الحمد الشلبي ص٢٢٢ واملسيحية، احمد شلبي، ص ٧٧ –٧٨.    
(٤) حقيقة النرصانية، ص ١٣٤

املسيح املنتظر ونهاية العامل، عبد الوهاب عبد السالم طويلة، ص ١٧٨      (٥)
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وهو كام يزعمون اله حق من اله حق النه ابن الله االزيل ـ معاذ الله ـ جاء اىل العامل واخذ 
منذ  كان  لكنه  البرش  سائر  عند  الحال  لتبتدئ مبولده كام هو  تكن  مل  وكينونة  جسدا برشيا 
االزل فهو ليس ابن االنسان فحسب بل هو اله تام من اله تام من جوهر ابيه.(١) هذا ويعتقد 
النصارى اليوم اّن الله –االب ـ كام يزعمون قد اعطى سلطان الحساب البنه الوحيد وذلك الّن 
االبن باالضافة اىل الوهيته وابديته ابن االنسان ايضا فهو اوىل مبحاسبة االنسان،  وانه بعد ان 
ارتفع اىل السامء جلس هناك بجوار االب عىل كريس استعدادا الستقبال الناس يف يوم الحرش 

ليحاسبهم (٢) هذا مجمل عقيدهم بالسيد املسيح عليه السالم.

املطلب السابع

اختالف النصارى يف طبيعة املسيح 
تقّرر يف ما مىض من تأليه املسيح عند النصارى واجمعت عىل هذا طوائفهم الكربى الثالث 
اىل اليوم،غري انهم اختلفوا يف طبيعته هل له طبيعة واحده؟ ام له طبيعتان الهية وانسانية؟ النه 

كام يدعون ابن الله وابن االنسان معا.
واليك تفصيل بعض ما ذهبوا اليه :

١ـ ذهبت فرقة االرثوذكس اىل القول باّن للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة االلهية وقد اخذ 
بهذا القول ثالث كنائس هي:

الحبشة  نصارى  استقّل  املرقسية،وقد  والحبشة وتسمى  االرثودكسية يف مرص  الكنيسة  أ- 
اخريا عن رئاسة الكنيسة املرصية بعض االستقالل.

ب ـ الكنيسة الرسيانية التي يرأسها بطريرك الرسيان،ويتبعها كثري من نصارى آسيا. 
ج- الكنيسة االرمنية تتفق مع الكنيستني السابقتني اال انهم يختلفون عنها يف بعض الطقوس 
والتقاليد، وخالصة مذهبهم انهم يعتقدون اّن الله ذات واحدة مثلثة االقانيم والكالم يف هذا 

طويل.
  ٢ـ وذهبت فرقتا الكاثوليك والربوتستانت اىل القول باّن للمسيح طبيعتني الهية وانسانية، 
سائر  بهذا  اخذت  االنسانية،وقد  الطبيعة  يف  االنسان  ومع  االهية  الطبيعة  يف  ابيه  مع  فهو 
الكنائس وقالوا اّن مريم العذراء ولدت الهنا وربنا اليسوع املسيح وشهدوا اّن للمسيح طبيعتني 
وأقاموا  اللصوص،  مجمع  وسموه  الثاين  افسس  مجمع  ولعنوا  واحدا،  ووجها  واحدا  واقنوما 
مجمعا اطلقوا عليه مجمع خلقدونية عام ٤٥١ م دعا اليه االمرباطور الروماين لتأييد هذا القول. 

(٣)

(١) انظر هذه عقائدنا، ص ٨١-٨٤     
(٢) انظر موسوعة االديان واملذاهب، عبد الرزاق محمد اسود، ١/٢١٨     

(٣) انظر حقيقة النرصانية، ص ١٣٢-١٣٣وهذه عقائدنا، ص ٣٦-٣٨ وانظر املسيح املنتظر ونهاية العامل،  ص ١٨٠-١٨١.
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املطلب الثامن

عقيدة الخطيئة والفداء والصلب:
 انهم يعتقدون اّن املسيح قد انزله الله من السامء وجاء ليخّلص املاليني من ذرية آدم من 
البرش من الخطيئة التي توارثوها عن ابيهم آدم،  فهم يّدعون اّن الله تعاىل ما ارسل ابنه-معاذ 
الله- اال ليخّلص هؤالء من ذنب ابيهم ويّدعون اّن الله تعاىل من صفاته املحبة وقد ظهرت يف 
تدبريه عن طريق الخالص للعامل،ومن فرط محبته وفيض نعمته ومن أجل ان يقرّب اليه ذلك 
االبتعاد أرسل ابنه الوحيد لهذه الغاية اىل العامل ليخّلص العامل فافدى الله بابنه املسيح الخليقة 

جمعاء وبني آدم من االثم.
اما عقيدة الصلب  : فاّن املسيحيني اليوم يعتقدون اّن املسيح قد صلب فعًال عىل الصليب 
وهذه من اهم عقائدهم بعد التثليث إلجل هذا نراهم يعّلقون الصليب عىل صدورهم ويف 
كنائسهم وجعلوه شعارا لهم، فهم يّدعون اّن البرشية قد ارتكبت الخطيئة بشخص ابيهم آدم 
التي  الشجرة  وأكل من  ربه  ابيهم حينام عصا  البرشية جمعاء ورثت خطأ  واّن  السالم  عليه 
امتحن بها آدم وصار مخطئا هو وجميع ذريته فاستحقوا العقاب يف اآلخرة، فليك تتحقق يف 
الله تعاىل صفتي العدل والرحمة، ارسل ابنه الوحيد كام ذكرنا آنفا املسيح ليصلب حتى يفتدي 
به البرش ويتحّمل عنهم خطاياهم، ولكنه بعد صلبه ودفنه بثالثة ايام قام من القرب وظهر علنا 
لعدد من الناس يف اماكن مختلفة ثم رفعه الله اىل السامء وهذا ما اطلقوا عليه قيامة املسيح. 
(١). وملا اراد اليهود قتله حرّضوا الحاكم الروماين فامربالقاء القبض عليه وهكذا تّم قتله بعد 

صلبه.
اما عقيدة املسلمني فهم يعتقدون اّن الله تعاىل ابطل كيدهم  فرفعه اليه حيا والقى الشبه 
عىل الذي دّلهم عليه وهو يهوذا االسخربوطي وهو احد تالميذ املسيح و من الحواريني االثني 

عرش فعاقبه الله تعاىل والقى عليه الشبه فأخذ وصلب وقتل عىل انه عيىس عليه السالم. (٢)

املطلب التاسع

عقيدة مغفرة الذنوب والخطايا
نشب فيها خالف بني طوائف النصارى  فطائفة كبرية منهم وهم الكاثوليك يعتقد رجال 
االعرتاف،  كريس  عىل  بذنوبه  امامهم  اعرتف  ملن  الذنوب  غفران  يف  الحق  لهم  اّن  كنيستهم 
الذنوب  الكنيسة يف مغفرة  لرجال  الحق  انكرت  اذ  الربوتستانت  العقيدة  وخالفتهم يف هذه 
او اعطاء صكوك الغفران فبأي حق يصدر القساوسة قرارا لغفران الذنوب او اعطاء الصكوك، 

ومن جعلهم 

(١) انظر محارضات يف النرصانية،للشيخ محمد ابو زهرة، ص ١٠٧  
(٢) إنجيل مرقص ٣٦/٢٠
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هذا  االعرتاف  اّن  يّدعون  حيث  الخطايا  ومحو  التوبة  قبول  قضية  يف  الحق  هذا  ميلكون 
ان  الكنيسة  ورجال  القساوسة  عىل  بل  الذنوب،  من  يطّهره  و  العقوبة  االنسان  عن  يسقط 
يجلسوا مذعنني امام الله ليقوموا هم بطلب الغفران ومحوا الخطايا من الله تعاىل، وال ريب 
اّن مثل هذه العقائد العقيمة تؤّدي اىل تفّيش االرسار وانتشارها من قبل القامئني عليها وهو ما 
يؤّدي اىل زعزعة االستقرار االخالقي واالجتامعي فهم يغتصبون خاصية من خصائص االلوهية 

وينسبونها اليهم.(١)

(١) انظر املوسوعة امليرسة، ص ٥٠٤.
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املبحث الثالث

شعائر النرصانية
االنسان  يسمى  ال  عقائد  بدون  النه  الشعائر  من  ومكانة  منزلة  اعىل  العقائد  اّن  ال شك 

نرصانيا عندهم، فالشعائر تأيت بعد اعتناق النرصانية واعتقاد عقائدهم.
 وشعائر النرصانية عىل وجه التوضيح هي كل ما تقوم به الكنيسة من طقوس وطالسم 
خاصة بهم ذاك الّن الكنيسة يف مفهوم النصارى العام هي املسيح نفسه، انها جسده ولحمه 
ودمه استنادا اىل ما جاء يف انجيل يوحنا عىل لسان املسيح فقال لهم يسوع( والحق اقول لكم 
(١) فاملسيحيون بهذا  ان مل تأكلوا جسد ابن االنسان وترشبوا دمه فليس لكم حياة فيكم...) 
النص هم من جسد املسيح الذي يف اعتقادهم هو الله الحي فاملسيحية وحدها قادرة عىل 
ان متّد املؤمنني بجسد املسيح ودمه،  ولذا كان للكنيسة األوروبية يف العصور الوسطى سلطان 
ضخم عىل شؤون املسيحيني فهي وحدها الحياة،ومن اراد الجنة فهي عندهم، وخارجها املوت 

والجحيم كام يّدعون.(٢)
و أسوق اليك شيئا من شعائرهم:

املطلب االول

التعميد
وهوعندهم غسل الجسد باملاء، وكان موجودا عند اليهود ولكنه مبفهوم آخر وكان النبي 
يحيى عليه السالم يعّمد الناس يف نهر األردن ويغسل أجسادهم لذلك سمي يوحنا املعمدان 
أو يحيى املغّسل ومن الثابت يف األناجيل املتداولة ان يوحنا املعمدان قام بتعميد املسيح وهو 

صغري يف النهر نفسه.
وقد اختلفوا يف وقت التعميد:-  

الغالب  هو  وهذا  الذنوب  و  الخطايا  من  مربءا  لينشأ  طفولته  يف  الطفل  يعّمد  بعضهم  أ- 
عندهم.

ب- وبعضهم يراه يف اي وقت من حياته. 
ما  الذنوب وهذا  وتطهري  السيئات  ازالة  بحجة  املوت  فراش  التعميد عىل  يرى  وبعضهم  ج- 

حدث لالمرباطور قسطنطني الروماين حامي املسيحية اذ عّمدوه وهو عىل فراش املوت.
(فاذهبوا  ذلك   يف  املسيح  قول  ينقل  وهو  متى  انجيل  يف  التعميد  نصوص  جاءت  وقد 

وتلمذوا جميع االمم وعّمدوهم باسم االب واالبن وروح القدس).(٣)

(١) انجيل يوحنا، االصحاح السادس، ٥٣.
(٢) انظر مجلة الوعي االسالمي، اكتوبر سنة ١٩٦٧، ابحاث لالستاذ احمد حسني املحامي،ص٢٣

(٣) انجيل مّتى، االصحاح ١٩/٣٨.
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وطريقة التعميد : هي رش املاء عىل الجبهة او اي جزء من الجسد وال بأس بغمس الشخص 
كله يف املاء مبعرفة كاهن يعّمده باسم االب واالبن وروح القدس ويجوز يف حاالت الرضورة ان 

يقوم بالتعميد غري الكهنة وتسّمى هذه الحالة بتعميد الرضورة.
اما كنيسة االقباط يف مرص فتشرتط ان يكون التعميد ثالثاً مرة باسم االب ومرة باسم االبن 

ومرة باسم روح القدس. 

الحكمة من التعميد

 يعتقدون انه ختم عىل عهد النعمة وانه ميحو الخطايا ويعطي صاحبه حرية ومقدرة عىل 
فعل الخري، فبمجرد والدة الطفل يحرضاه والداه اىل الكنيسة لتعميده، واال ظّل كافرا فالتعميد 
وحده يجعله مسيحيا فأكرثهم قد صنعوا بركة من ماء او حفروا برئا يف كل كنيسة عىل غرار 
نهر االردن لغرض التعميد وكذلك من دخل يف املسيحية حديثا فانه يخلع مالبسه ويصريعاريا 

كام ولدته أمه، ثم يأيت الكاهن ومساعده يحملونه ويضعونه يف املاء فيصري مباركا.(١). 

املطلب الثاين

العشاء الرباين
والنبيذ،  الخبز  اقتسم معهم  اذ  يرمز اىل عشاء عيىس االخري مع تالميذه وحواريه،   وهو 
فالخبز عندهم يرمز اىل جسد املسيح الذي كرسه لنجاة البرشية اما النبيذ فريمز اىل دمه الذي 

سفك لهذا الغرض ايضا.
وطبقا العتقادهم الغريب انه يكون هذا الطعام طعاما روحيا للمسيحيني تطبيقا العتقادهم 
فكل من اكل من هذا الخبز ورشب من هذه الخمرة استحال الخبز اىل لحم املسيح والخمر اىل 

دمه فيحدث االمتزاج بني األكل وبني املسيح وتعاليمه.
اعطي هو  انا  الذي  والخبز   ) يوحنا  انجيل  ما جاء يف  العشاء هو  واساس مرشوعية هذا 
جسدي الذي ابذله من اجل حياة العامل ومن يأكل جسدي ويرشب دمي فله حياة ابدية يثبت 
ان  التي ال ميكن النسان  املهازل  الشعرية من  (٢) وهذه  يأكلني فهو يحيى)  فيه فمن  وانا  ّيف 

يستسيغها او يعقلها وهو يحرتم عقله.

(١)  انظر كتاب املسيح انسان إله، لالستاذ محمد مجدي مرجان،ص ٦٣.
(٢) انجيل يوحنا،االصحاح السادس /عدد،٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-.
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املطلب الثالث

االعرتاف وغفران الذنوب :
اّن املذنب منهم اذا اقرتف امثا او ذنبا فانه يذهب اىل الكاهن فيبوح له مبا اقرتفه من خطايا 
فيغفر له بعد ذلك ذنبه ان شاء، وكان االعرتاف يتكّرر مرات عدة يف الحياة ولكن منذ سنة 

١٢١٥ م اصبح الزما مرّة واحدة عىل االقل.
اقبلوا  يوصيهم كام زعموا(  كان  بعد صلبه  بعد ظهوره  املسيح  اّن  الشعرية  واساس هذه 
رواية  وهذه   (١) امسكت)  امسكتم خطاياه  ومن  له  نغفر  غفرتم خطاياه  من  القدس  الروح 
الشك وعدم  اىل  تدعو  بعد ذلك مام  التى رويت عنه  الرؤيا  املسيح وبعد  بعد حياة  جاءت 
االطمئنان اليها النها رمبا من قبيل الرؤى واالحالم وهكذا جعلوا بني الخالئق وربهم وساطات 

من الكهنة والقساوسة يغفرون الذنوب لهم.

املطلب الرابع

حضور القساوسة
ويكون ذلك عند املوت والزواج ويتطلب حضور الكاهن ليتلوا صالة القنديل ويقوم بدهن 
املريض بالزيت املقدس وميرره عىل جميع اعضائه  السيام الصلب و االقدام. وكذلك ال يتّم زواج 
اال بحضور القسيس ويسمى الرباط املقدس الذي البد منه وكل زواج يتم خارج نطاق الكنيسة 
فهو اثم ألّن الكنيسة ال تعرتف به فبحضور القس يضفي الرشعية عىل هذا الزواج اما بدونه فال. 
ومام يجدر ذكره اّن االصل يف املسيحية ان يرتهب الناس رجاال ونساءاً ولكّن ذلك غري ممكن 
فاجيز الزواج  رضورة، وحتى تعدد الزوجات كان معموال به  يف بداية  املسيحية تبعا لرشيعة 
اليهود التي تجيز التعّدد، ولكن توفيقا بني تجاه املسيحية للرهبنة إقترص عىل زوجة واحدة 

فقط وال يجوز طالقها اال اذا زنت. وهكذا اتضحت لنا شعائرهم وطقوسهم.

املطلب الخامس

الرهبنة
 وتعنى التبتل واالنقطاع  والبعد عن الرتف والرفاهية وقد استحدثوها ما كتبها الله عليهم 

ومرت مبراحل عدة اذكر اهمها  :
يف  وانطالقا  والقرى  املدن  عن  وبعدا  الناس  من  هروبا  كانت  التى  وهي  االوىل:  املرحلة  أ - 

الصحارى
(١) انجيل يوحنا، االصحاح العرشون/عدد ٢٢.
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 والرباري ولجوءاً اىل الكهوف واملغرات يف الجبال بقصد النجاة من املالحقة واالذى فآثروا التأمل 
مع الوحدة واالنقطاع عن الناس.

ب - املرحلة الثانية : ملّا كرث عدد الراغبني يف الرهبانية اجتمعوا وبنوا لهم صوامع متجاورة ثم 
احاطوها بأسوار عالية حيث تسمى باألديرة وقد فعلوا ذلك حامية النفسهم من اللصوص 

وكوارث االيام ونكبات اللياىل.
 واستدلوا بادلة اعتمدوها يف سلوك الرهبنة:

١- ما جاء يف انجيل مّتى (ان اردت ان تكون كامًال فاذهب وبع امالكك واعطها الفقراء 
فيكون لك كنز يف السامء وتعال اتبعني)(١)

٢-  ومنها (ومن اضاع حياته من اجيل يجدها ومن ترك بيوتاً او حقوالً من اجل اسمي يأخذ 
مائة ضعف ويرث الحياة االبدية)(٢) 

٣- صعود املسيح للجبال عند الصالة واّن يوحنا املعمدان كان يعيش يف الربية فمن أجل ذلك 
بنوا اديرتهم يف الجبال 

ولقد ظهرت الرهبنة اوالً كام قال الباحثون االقباط و نشأت اول ما نشأت يف مرص ثم نقلها 
الرهبان االقباط اىل ايطاليا وفرنسا وغريها من الدول.

ويقرر كثري من الدارسني يف مقارنة االديان اّن املسيحيني اتبعوا يف الرهبنة املنهاج الهندي 
دون تحريف بل مع تهذيب له، فالرهب والتبتل وتعذيب الجسد هي بال شك ديانة هندوكية 
الزواج عىل  الزواج قد صدر بقرار من مجمع ألفريا يف اسبانيا حيث حرّموا  وبوذية، فتحريم 
كبار رجال الكنيسة ويف اواخر القرن الحادي عرش اصدر البابا جريجوري السابع امراً بوجوب 
تدنس  ال  حتى  وصغارهم  كبارهم  والرهبان  القساوسة  جميع  عىل  الزواج  وتحريم  العزوبية 

صفاتهم الكهنوتية باإلتصال الجنيس.
ومل يكد ينتهي القرن الثالث عرش امليالدي حتى كان ذلك القرار نظاما مقرراً يف الكنيسة 

الكاثوليكية ومطّبقاً عىل جميع القساوسة والرهبان والرهبات من النساء.
املال  وكراهية  واالرسة  الوالدين  هجر  منها  الرهبنة،  تبّني  عىل  ترتبت  سيئة  آثار  وهناك 
والنفور منه وارهاق الجسد وعدم العناية بطعام او رشاب او لباس وامليل اىل العزوبة والغض 

عن الزواج.

(١) أنجيل متي ١٢/٣.
(٢) أنجيل لوقا ١٤/١٢.
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املطلب السادس

الغاؤهم الختان
وهو موجود يف التوراة. وكام يذكر االنجيل  اّن املسيح عندما ولد خنت عىل حسب رشيعة 
خالفها  ما  اال  التوراة  عليها  نّصت  التي  الرشائع  بكل  املسيحية  تأخذ  ان  االصل  وكان  اليهود 
املسيح بنص او اثر عنه. لكّن ذلك  املفهوم تبّدل اذ اّرص التالميذ عىل عدم الحاجة اىل ايجاب 
الختان. فالختان يشق عىل بعض من يدعونهم اىل النرصانية فينفرون منها. فابطلوا الختان الذي 

كان عهدا من الله منذ ابراهيم عليه السالم.
فالسؤال الذي يطرح نفسه عىل بساط املناقشة من الذى اعطى هؤالء التالميذ القدرة عىل 
التحليل والتحريم يف رشع الله؟ و التحليل والتحريم من خصائص الله تعاىل. فهم يربرون ذلك 

بقولهم انه كان بإلهام من روح القدس.
اجل من خّول هؤالء عىل ان يحّللوا لحم الخنزير؟ بسبب رؤيا رأها بطرس فأباحوه، علام 
باّن الخنزير محرّم يف التوراة واملسيح قد ذكر يف االناجيل انه ما جاء ليقيض عىل التوراة جاءهذا 
يف انجيل مّتى( ال تظنوا اين جئت ألنقض الناموس او االنبياء. ما جئت النقض بل ألكّمل فاّن 
الحق اقول لكم اىل ان تزول السامء واالرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس 

حتى يكون الكل...)(١)
فانظر هداك الله كيف انهم يحلون ويحرمون ويتالعبون باألحكام بسبب رؤيا منامية أو 
كام يقولون بدعوى الهام روح القدس مع العلم اّن الرشائع واالحكام ال تنسخ باملنام وال تبطل 

باالحالم.

(١) أنجيل متي اصحاح ١٥/٤.
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املبحث الرابع

وثائق تأريخية عن جرائم النرصانية

متهيد

اّن النصارى الذين يتظاهرون بالتسامح واملحبة احياناً تراحم يرددون نصاً يف انجيل متى (ال 
تظنوا اين جئت ألريس سالماً عىل األرض ما جئت ألريس سالماً بل سيفاً)(١)

انهم يتغنون مبقولة املسيح ( من رضبك عىل خدك األمين فأدر له خدك األيرس)(٢) ليربهنوا 
دين  االسالم  اّن  ونهاراً  عىل  ليًال  ينعقون  مقابلة هذا  دين سالم ورحمة ويف  دينهم  اّن  عىل 
السيف واإلرهاب. فتعال اخي القارىء الكريم  لرتى هل الواقع والتأريخ يثبت ذلكام ال؟ أسوق 

بعض النصوص من كتبنا وكتبهم.

املطلب االول

ما فعلوه يف مسلمي بيت املقدس
اما ما جاء يف مصادرنا قال ابن األثري يف تأريخه الكاملوهو يذكر دخول الصليبني اىل القدس 
شعبان  من  بقني  لسبع  الجمعة  يوم  نهاراً  اإلفرنج(٣)القدس  (ملك  فقال  الصليبية  الحروب  يف 
وركب الناس السيف ولبث االفرنج يف البلدة اسبوعاً يقتلون فيه املسلمني. واحتمى جامعة من 
املسلمني مبحراب داود فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثالثة ايام وقتل االفرنج باملسجد األقىص ما 
يزيد عن سبعني الفاً،  منهم جامعة كبرية من امئة املسلمني وعلامئهم وعّبادهم وزّهادهم ممن 

فارق االوطان وجاور ذلك املوضع الرشيف)(٤)
واألحداث  والواقع  األشياء  بها  محدودة تصف  ألفاظاً  اال  ال متلك  اللغات  من  لغة  أي  اّن 
فالكلامت ال تفي بالوصف،اجل  اّن الحمالت الصليبية لعبت دوراً كبرياً يف اضطهاد املسلمني 
عرب اكرث من قرنني من الزمان ففي كل مرة يكون قتاالً عرب حمالتها،وليس لدينا إحصائية دقيقة 
ملا حصل او قتل من املسلمني بالضبط. اال اّن الدمار يف األرواح واألموال واألوالد يشء مذهل 
الناس عىل تحرير  العدوانية قساوسة وباباوات يف أوروبا يحرّضون  الحمالت  ووراء كل هذه 

القرب املقّدس للمسيح.
ان  األعمى  باعتقادهم  رأوا  املسيحيني  رب  خدام  اّن   ) جيبون  يقول  فهذا  مصادرهم  اما 

يكرموه 

(١) إنجيل متى،إصحاح ١٠/ عدد ٣٤. 
(٢) إنجيل متى،إصحاح ١٠/ عدد ٣٥

(٣) تطلق عىل األوروبيني باألخص الفرنسيني،    
(٤) دروس من البوسنة والهرسك، محمد قطب، ص٣٠
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بذبح ٧٠ الفاً من املسلمني  تعظياًمً وزلفى وقربانا له واستمرت املذبحة ٣ ايام)(١)
وهذا ستيفن رنسيامن يذكر ما حدث يف القدس يوم دخلها الصليبيون فيقول (ويف الصباح 
الباكر من اليوم التايل اقتحم باب املسجد ثلة من الصليبني فأجهزت عىل جميع الالجئني اليه 
بني  يتلمس طريقه  اذ  و  املعبد  لزيارة ساحة   الضحى  اجيل يف  القائد رميوند  توجه  وحينام 
الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه وتركت مذبحة بيت املقدس اثراً عميقاً يف جميع العامل وليس 
معروفاً بالضبط عدد ضحاياها غري انها اّدت اىل خلو املدينة من سكانها املسلمني واليهود بل 

اّن كثرياً من املسيحيني اشتّد جزعهم ملا حدث)(٢).  
حتى لقد وصف بعض املؤرخني مذبحة القدس يوم دخول الصليبني اليها بأّن ركب الخيول 
كانت احياناً تخوض يف دماء املسلمني التي سالت يف الشوارع، وال حول وال قوة اال بالله،ويذكرون 
(اّن ما فعله ريتشارد قلب االسد يف الحملة الصليبية الثالثة عند احتالله لعكا حيث ذبح ٢٧٠٠ 
أسرياً مسلاًم الذين كانوا يف حامية عكا وقد لقيت زوجاتهم واطفالهم مرصعهم اىل جوارهم)(٣) 

فأي سالم ومحبة ورحمة ميلكها هؤالء االدعياء.
وهذا غوستاف لوبون ينقل يف احد كتبه  روايات عن رهبان ومؤرخني منهم رافقوا الحملة 
الصليبية الحاقدة عىل القدس يذكرون ما شاهدوا من مجازر دموية تحمل بني طياتها الحقد 
األسود الدفني. قال الراهب روبرت وهو احد الصليبني املتعصبني وهو شاهد عيان ملا حدث 
هناك واصفاً سلوك قومه ( كان قومنا-النصارى- يجوبون الشوارع وامليادين وسطوح البيوت 
لريووا غليلهم من التقتيل وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها كانوا يذبحون االوالد والشباب 
قومنا  وكان  الرسعــة  بغية  واحد  بحبل  كثريين  اناساً  يشنقون  وكانوا  ارباً  ارباً  ويقطعونهم 

يقبضون كل يشء يجدونه فيبقرون بطون املوىت ليخرجوا منها قطعا ذهبية )(٤).
وقال الكاهن ابوس رميوند داجميل (حدث ما هو عجيب بني العرب عندما استوىل قومنا 
عىل اسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم فكان هذا اقل ما ميكن ان يصيبهم 
وبّقرت بطون بعضهم فكانوا يضطرون اىل القذف بأنفسهم من اعىل األسوار وحرق بعضهم يف 
النار فكان ذلك بعد عذاب طويل وكان ال يرى يف شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من 
رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم فال مير املرء اىل عىل جنث قتالهم ولكن كل هذا مل يكن سوى 

بعض ما نالوا)(٥).

(١) انظر الصليبية الحديثة، ص ٤٠-٤١.
(٢) انظر الكامل يف التاريخ، البن األثري، ١٨٩-٨/١٩٠ وانظر البداية والنهاية،البن كثري يف السنة نفسها.

(٣) انظر تأريخ الحروب الصليبية، ستيفن رينسامن، ٤٠٤-١/٤٠٦
(٤) انظر الحضارة العربية،غوستاف لوبون،ص ٣٢٥

(٥) املصدرنفسه،  ص ٣٢٦-٣٢٧
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املطلب الثاين

ما فعلوه يف مسلمي االندلس
بعد  والربتغال)  (واسبانيا  االندلس  التفتيش يف  ما حدث يف محاكم  ان نرسد  أردنا  لو  اما 

انسحاب املسلمني منها لرأيت عجباً،واليك بعضاً من ذلك.
فتح املسلمون اسبانيا والربتغال يف عهد الخليفة الوليد بن عبد امللك سنة ٩٢ هـ بقيادة 

طارق بن زياد ثم أكملها موىس بن نصري حيث اكمل فتح شبه جزيرة ليبرييا.(١)
وبعد مثانية قرون وتحديداً يف العرشين من يوليو سنة ١٥٠١م املوافق سنة ٩٠٧ هـ بعد 
سقوط االندلس اصدر مليك البالد امراً يحّتم عىل كل مسلم يبلغ من العمر الرابعة عرش ذكراً 
او اثني عرش ان كان أنثى أن يغادر مملكة غرناطة ويف سنة ١٥٠٢م سنة ٩٠٩ هـ اصدر امراً 
بعدم التّرصف يف أمالكهم وأموالهم، ثم اصدر البابا يف ختام مرسومه  أمراً بتحويل كل املساجد 

هناك اىل كنائس(٢)
وبعدها اصدر سلسلة من االضطهادات للمسلمني ففي سنة ١٥٢٥ م سنة ٩٣٢هـ حّظر عىل 
املسلمني بيع الذهب والفضة والحرير واألحجار الكرمية واملوايش ويف  سنة ١٥٢٦م سنة ٩٣٢هـ 
ومصادرة  طردهم  وبعد  الكنائس  اىل  كلها  وحّولت  املساجد  وريع  املسلمني  أوقاف  صادروا 
أموالهم تم مالحقتهم حتى اجربوا الكثريين منهم عىل إعتناق النرصانية والردة او القتل تحت 
إرشاف محاكم التفتيش التي يقوم عليه رجال الدين املسيحي وبأمر البابا، وفعل اولئك الكهنة 
الذين يرتدون ثياباً بيضاء وصلباناً سوداء ما تقشعر منه القلوب واألبدان  إذا كانوا يصعدون 
الحطب عالية ويف وسط كل كوم صليب يثبت ليك ميوت املعذبون  اكوام من  السجناء عىل 
بعد ان يحرقوا وهم احياء واعينهم تنظر اىل تلك الصلبان وبعد تالوة رئيس املحكمة صورة 
الحكم وينتهي من اصدار الحكم يرصخ احد الكهنة (املجد لسيدتنا العذراء والدة االله ومبارك 
كل مؤمن وطائع) ثم ترضم النريان فتظل النار يف ثالث ساحات تشوي اجسامهم وروائحهم 

والشعب يرقص حولها والكهنة يسبحون حتى تكون رماداً.
اجل انهم كانوا يرتدون اردية سوداء ويتقنعون بقناع اسود تظهر خلفه عيونهم ولقد قّدر 
ضحايا ديوان التفتيش يف الربتغال يف اربع محاكم وهي االشبونة وايفورا وكوبرتا وكرا بأكرث من 
خمسني الفاً واحد عرش شخصا منهم  ٢٨  الفاً رجاالً والباقي من االطفال والنساءاً ويدخل يف 
عداد هذا من احرقوهم وهم احياء يف امليادين العامة او من مات يف السجون علاًم بأّن هذا 

العدد مل يكن جزافاً بل اخذ من الدوائر الرسمية لديوان التفتيش.(٣)
االسالم،  الدخول يف  املخالفني عىل  لقهر  الدينية  بالحروب  يسمى  ما  يعرف  ال  االسالم  اّن 

فكل
(١) انظر محاكم التفتيش باسبانيا والربتغال وفرنسا وغريها، د. عيل مظهر ص ٥٩ واملصدر السابق، ص ٢٨.

(٢) املصدر السابق ص ٦١.
(٣) انظر محاكم التفتيش، د. عيل مظهر، ص ٣٩.
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 ضحايا الحروب التي خاضها الرسول محمد صىل الله عليه وسلم يف غزواته يف عهد نبوته 
من  فقط  قتيًال   ٣٨٦ واملجموع  املرشكني  قتىل   ٢٠٣ و  شهيداً   ١٨٣ كاآليت  كانت  الجانبني  من 
الطرفني(١) بينام ضحايا الحروب الدينية داخل النرصانية بني الكاثوليك والربوتستانت قد بلغت 
١٠ ماليني وفق احصاء فولرت سنة ١٧٧٨ م أي بنسبة ٤٠٪ من شعوب وسط اوروبا حيث ابيدوا 

يف هذه الحروب التي امتدت نحو قرنني من الزمان. (٢). 
املحتلة  القوى  جيوش  ضد  كانت  فانها  االول  القرن  يف  االسالمية  الفتوحات  معارك  اما 
قرون   ١٠ من  ألكرث  وثقافياً  ودينياً  وحضارياً  سياسياً  الرشق  شعوب  قهرت  التي  واملستعمرة 
البالد وهم عىل  تلك  أغلب  فارسية حيث وقف  او كرسوية  او رومانية  ضد جيوش قيرصية 
ديانتهم القدمية مع الجيش االسالمي ورأو فيها تحريراً الوطانهم من القهر االستعامري وتحريراً 

لضامئرهم وعقائدهم من القهر الديني  يف آن واحد.(٣)

املطلب الثالث

ما فعلوه بالهنود الحمريف امريكا
 وخصوصا يف القارة األمريكية فإليك نزراً منها: قال املطران بوتو لومي ديالس كازاس وهو 
يذكر ما حصل هناك من وثائق إبادة الهنود الحمر يف القارة عىل ايدي النصارى األسبان يقول 
(خالل ٥٠ عاما اباد رجال النصارى االسبان عرشات املاليني منهم، وذكر صوراً يشيب من هو 
لها الولدان، حيث كانوا يتفننون يف تعذيب البرش وقتلهم إذ يأخذون الطفل الرضيع من حضن 
امه فاما يخبطونه يف االرض او يرضبونه بالصخر او بجذوع الشجر او يقذفون به اىل ابعد ما 
يستطيعون وأحياناً يلقونهم يف األنهار، اما اذا كانت كالبهم جائعة  فانهم يقطعون لها اطراف 
ويشوونه من  الطفل  يقتلون  وكانوا  كالبهم،  امام  فيطرحونها  يلقونه  اول طفل هندي  جسد 
اجل ان ياكلوا لحم كفيه وقدميه قائلني انها اشهى  لحم يف االنسان،  كل هذه الصور راها 
ويبقرون  به  او ميثلون  ويقتلونه  اال  فكانوا ال يرتكون طفال وال حامال  بعينه  النرصاين  املؤلف 
ويقطع  ان يشق  يستطيع  يراهنون عىل من  متاماً،وكانوا  بالخراف  يفعل  الحوامل كام  بطون 
رجال بسكني مرة واحدة او بقطع رأس انسان ويدلق احشائه برضبة سيف واحدة وكانوا احيانا 
يربطون اجساد الهنود الحمرويرتكونها بالقش اليابس ويرضمون فيها النار وهم يضحكون عىل 
تلك املجازر املؤملةهذا مايفعلونه بعوام الناس، اما النبالء فقد كانوا يربطونهم عىل القضبان 
الحديدية وتوقد تحتهم النريان الهادئة فاذا رصخوا وضعوا يف افاههم قطعا من الخشب حتى 

يخرسونهم متاما(٤).

الرب، تحقيق شوقي ضيف، وانظر االسالم يف عيون غربية،  د. محمد  الدرر يف اختصار املغازي والسري، البن عبد  انظر   (١)
عامرة، ص ١٦.

(٢) انظر تأريخ مرص يف العرص البيزنطي، ص ٦٢.
(٣) انظر املصدرنفسه، ص  ١١٦.

(٤) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان، ص ١٧٥.
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وكان االسبان االوروبيون املغرتون بدينهم النرصاين اذا هرب الهنود الحمر منهم يف امريكا 
اىل الغابات والجبال ارسلوا وراءهم كالبا سلوقية لتلحق بهم ومتزقهم واذا قتل نرصاين منهم  

فانهم يبيدون مائة منهم  مكانه،إلنهم يعتقدون اّن حياة النرصاين بحياة مئة هندي! (١).

املطلب الرابع

مافعله الرصب يف البوسنة والهرسك
يدعون  حيث  والهرسك  للبوسنة  الرصيب  االسود  السجل  صفحات  نقلب  ان  اردنا  لو  اما 
انهم حامة النرصانية يف اوروبا.كام  قال وزير االعالم الرصيب( نحن الصليبيون الجدد نحمي 
اوروبا من خطر االسالم واّن امام بالدنا مهمة تأريخية وهي حامية اوروبا من االسالم)(٢)حيث 
اكتسحت قوات الرصب رشق البوسنة يف نيسان عام ١٩٩٢ م ولقد صعد جندي رصيب اىل منارة 
مسجد ربيكانكا يف مدينة زفورنيك وعلق من نافذة املنارة علاًم رسمت عليه عظمتان متثالن 
تقفوا  مل  اذا  للمسجد  التابعة  الصوت  مكربات  يف  ينادي  اخذ  ثم  برشية  وجمجمة  الصليب 
معنا فسوف نقتلكم ونقطع رقابكم، ثم اطلقت اغنية رصبيه وطنية عرب املكربات  الصوتية، 
فاندلعت الحرب بهجوم رشس عىل كل ما هو اسالمي وثقايف ضد املسلمني يف البوسنة واتضح 
ترشيد  وجرى  حطام  اىل  املساجد  مئات  حّولت  حيث  االوىل  الخمسة  لالشهر  الدمار  حجم 

العلامء وقتل املفكرين ودمرت املكتبات ومعاهد العلوم االسالمية فيها متاما).(٣)
االمام والخطيب  براتوناش حيث جرى تعذيب  اما يف منطقة موكانوفتش وامام مسجد   
بالبلدة،  الخاص  القدم  كرة  والعجزة يف ملعب  واالطفال  واملسلامت  املسلمني  االف من  امام 
القوة ثم قطعوا  القهر و  اذ قاموا بحشو فمه بنشارة الخشب وجّرعوه الخمرة تحت سياط 
رأسه، هكذا فعل اتباع الصليب وضح النهار. (٤)ولقد وصل االمر ان نسفت املساجد التأريخية 
العريقة بالديناميت بعد تنجيسها عمداً وارغام علامء املسلمني عىل تجّرع الخمر واكل لحوم 
قامئة رسمية  لقد صدرت  املدّمرة ١١٥و  املساجد  بلغت عدد  اعدامهم،  حيث  قبل  الخنزير 
بذلك  يف مجلة االمة القطرية سنة ١٩٩٢م وازداد العدد بعد ذلك بلغ عدد املساجد املدمرة 
مائتي مسجد،كام جرى تخريب ٣٠٠ مسجد آخر خالل الفرتة املمتدة من نيسان اىل اواخر متوز 
يف سنة ١٩٩٢ اما معهد دراسات البوسنة وهو معهد مستقل يذكر يف تقريرله اّن ٩٠ ٪ من 
املساجد يف البوسنة قد دّمرت وقد قتلوا كذلك ٣٧ عاملاً واعتقلوا ٩٥ اماما وخطيباً، وابعدوا ٣٠٠ 

اخرين منهم  من البوسنة والهرسك.(٥)

(١) املصدر نفسه، ص ١٧٦.
(٢) انظر مؤامرة الغرب عىل االسالم،ص١٤٠.

(٣) انظر مجلة االمة القطرية، العدد الثامن،  ص١٢.
(٤) انظر مجلة البيان، الصادرة يف ٣٠ متوز ١٩٩٣.

(٥) انظر سياسيون حاربوا االسالم، عمر النارص ابو هارون، ص ١٢٢-١٢٣  
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ما  اول  كانوا  قرية   عىل  استولوا  وكلام  كثرية  قرى  عىل  الرصبية  املليشيات  استولت  كام 
الذهاب اىل املساجد فيذّبحون علامءهم ويحرقون مصاحفهم  يفعلونه فور استيالئهم عليها 

بعد ان يلوثوها مبختلف النجاسات(١)
هذه صور ملا حدث ويحدث من هؤالء االدعياء الذين يرددون انهم رسل املحبة ومن الله 

املرسة وعىل االرض السالم 
اّن محنة البوسنة ال توصف بحروف وكلامت لهول ما حدثفيها  من اهوال:

لقد وصف لنا احدهم شفارتز عضو الحزب الدميوقراطي املسيحي الحاكم يف املانيا والعضو 
يف الوقت ذاته يف الربملان االملاين فريوي فضائح الرصب يف البوسنة تحت عنوان ذلك كله يقول 
االنف  مجدوع  االذنني  مقطوع  اشهر  ثالثة  عمره  يتجاوز  ال  طفًال  رأيت  فقال  بعيني  (رأيته 
ورأيت صور الحباىل وقد بقرت بطونهن ومثل بأالجنة، ورأيت صورا لشيوخ ورجال قد ذبحوا 
من الوريد اىل الوريد ورأيت الكثريات ممن قد هتكت اعراضهن ومنهن من تحمل العار ومل 
يبق لوالدتها سوى اسابيع، ورأيت صوراً ملن ماتوا ومل يبق عليهم الربد القارص بعد ان اخطأتهم 
رصاصات الغدر الرصبية ورأيت صوراً مل اراها عىل شاشات تلفزيونية غربية او رشقية واّن ما 

رأيته لن انساه ابدأ).(٢)
النار  عىل  فوضعوه  الرصب  وحوش  به  امسك  رضيع  بطفل  سمعت  إذا  تستغرب  ألست 
ليشوى أمام عيني والده فلام تّم شيه قطعوه قطعاً واجربوا أباه تحت تهديد السالح أن يأكل 

من لحم طفله وفلذة كبده ثم أطلقوا عليه الرصاص فقتلوه.

(١) املصدر نفسه،  ص ١٢٤.
(٢) انظر نرشة منظمة الرب الدولية ادارة الدراسات واالعالم، يف يوم ١٤١٣/٣/١٦هـ سنة ١٩٩٣.
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املبحث الخامس

عوامل أساسية يف تزوير رسالة املسيح عليه السالم

هناك عوامل اربعة لعبث دوراً كبرياً يف تحريف رسالة املسيح عليه السالم اذكرها بايجاز:

املطلب األول

العامل األول : أثر االضطهاد عىل النصارى

حيث ذكرنا قبل صفحات االضطهادات ضد النصارى وغالبها مواقف يهودية ووثنية عدائية 
كلها ضد اتباع عيىس عليه السالم،وعىل مدى أكرث من ٣٠٠ سنة كام يّدعون حيث امتدت األيادي 
إليذاء للنصارى وتفّننوا يف ذلك  حتى استطاعت النرصانية أن تحّقق نرصاً جزئياً يف مطلع القرن 
الرابع باعتناق األمرباطور قسطنطني النرصانية فهدأت املوجات ضدهم، لكنها تحّولت اىل رصاع 
أّن حركة االضطهاد  اليه  النرصانية،ومام تجدر اإلشارة  املذاهب  اتباع  واضطهاد فيام بعد بني 
والتي كانت موّجهة ضد النصارى األصليني خرجت منها ظافرة منترصة مسيحية بولس الجديدة 
التى تضّمت مسيحية الفلسفة اإلغريقية ملا امتازت به من مزايا حيث ابتدعت أشياء اليرىض 
بها املسيحيون األوائل، كالقول بألوهية املسيح ونبوته وبنبوته وتجسده واختلطت بكثري من 

الخرافات ممزوجة بالثقافات الوثنية التي كانت تسود الشعوب التي دخلت يف النرصانية.

أما اضطهاد الرومان فقد كان يتصف بالقسوة ولقد نتج منه أحياناً انواع  من الردة املؤقتة 
نبذوا  النصارى  بعض  أّن  من  ١١٢م  عام  يف  بلليني  نقل  حيث  ديسيوس  عهد  يف  كام حدث 
العقائد  التذبذب يف  النرصانية تعيش مرحلة  الديانة  دينهم من عرشين سنة مضت  وكانت 
واألفكار،السيام بعد فقد كثرًي من رجال دينهم األصليني من الجيل األول الذين عارصوا املسيح 

فأصبحوا يف مهب الريح فذهبت بها األفكار والفلسفات من نقيض إىل نقيض آخر.

عامل  اىل ضعف  أّدى  الوثنية مام  النصارى يف  بعض  أن دخل  عنه  نتج  االضطهاد  اّن  بل 
التدين  ويف فرتة االضطهاد نتج أن أبيح لهم ماحرّم عليهم يف الترشيع النرصاين مجاراة للرومان 
الحاكمني إلستاملتهم اىل الدخول يف الدين الجديد،وبعضهم كان يقوم بأعامله رساً وخفية من 
األعداء،وازدادت الرهبنة مع تزايد انتشار النرصانية يف اليونان وبالد الرشق مام أّدى اىل انحطاط 
املستوى الديني واألخالقي حيث كان الرهبان يفّرون بدينهم من أن تنالهم يد البطش هناك.  

وقد  الحقيقي  االنجيل  وضياع  االصىل  السند  انقطاع  الديني  االضطهاد  نتائج  من  وكان 
أحرقت
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 كثرياً من كتبهم حتى انعدمت أو كادت تنعدم الصلة باملسيح وماجاء به 

بل حتى األناجيل عندما فّكروا يف كتابتها هي اآلن أشبه ما تكون بكتب مذكرات كتبوها 
يف الظالم حيث تحّولت الديانة بعد ذلك اىل ديانة رسية كام أّن بعض األساقفة لجأوا تحت نري 
االضطهاد اىل تسليم الكتب املقّدسة اىل السلطات الرومانية كام حدث يف قرطاجة وغريها. (١)  

املطلب الثاين

العامل الثاين: أثر الوثنية القدمية عىل املسيحية: 

سبق أن أرشنا اىل أّن النرصانية انترشت يف أمم وثنية رشقية وغريبة ولقد كان لهذه األمم 
تراثها الكبري من الديانات الوثنية، ولقد قال أبو الحسن الندوي (انترص النصارى يف ساحة القتال 
وانهزموا يف  معرتك األديان ربحوا ملكاً عظياًم وخرسوا ديناً جليًال ألّن الوثنية الرومية مسخت 
دين املسيــح،وكــان أكرث مسخاً له وتحريفاً هو عىل يد قسطنطني الكبري حامي ذمار النرصانية 

ورافع لوائها.(٢)

التيارات الفكرية  لروافد كثرية من  ولقد كانت املسيحية نتيجة الختالطها بالوثنيني مصّباً 
والعقائدية والخرافات واألساطري أو أثار ديانات القرون املاضية اىل جانب الديانات املعارصة.

وصحيح أّن النرصانية ولدت يف فلسطني يف آسيا لكنها مل تلبث أن عربت اىل أوروبا فاستقرت 
يف الدولة الرومانية ذات الحضارة العريقة عندهم،فأخذت من النظام االجتامعي الذي شكلته 

الفلسفة اليونانية والقانون الروماين.(٣) 

أو  تخميناً  قامئة عىل قدم وساق وليس هذا   الحالية  املسيحية  للعقائد  الوثنية  فاألصول 
استنتاجاً أو خياالً علمياً إذ أّن الوثائق واملخطوطات والنقوش قد قطع علامء األديان الغربيون 
الوثنية  النرصانية ماهي يف حقيقة األمر اال خرافات وأساطري عرفتها األمم  العقائد  بأّن هذه 
بني  ومبقارنة  افكارها.(٤)  من  الكثري  منها  النرصانية  استمدت   ثم  آثارها  يف  وسجلتها  القدمية 

النرصانية والبوذية يتضح األمر جليا ًيف ذلك وارضب بعض األمثلة لتتضحلنا الصورة و الفكرة

أ- التجسد ظاهرة عند الوثنيني تعني أّن الله تعاىل أخذ صورة الجسد أو يحّل يف جسد هي 
من عقائدهم  قال دوان (ومن عقائد الوثنيني القدماء قولهم بتجسد أحد االلهة ونزوله وسكنه 
معهم وقد ورد  ذكر ذلك عىل أنواع كثرية من التصورات والروايات الرشقية (٥) وظهرت هذه 

العقيدة يف الديانة املرصية القدمية واليونانية والرومانية والهندية واألشورية).
(١) املسيح يف مصادر العقائد املسيحية، ص١٥١.

(٢) انظر ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، للندوي، ص١٦٦.
(٣) انظر االسالم يف مواجهة الفلسفات القدمية،  ص١٧٨.

(٤) انظر العقائد الوثنية، ص٢٠٢.
(٥) املصدر نفسه، ص٥٨.
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ب - الصلب والفداء: اّن قصة الصلب ونشأة الصليب وتقديسه كان موجوداً يف الديانات 
الوثنية يذكر آرثر فندالوي (أّن اكتشاف النار من أهم االكتشافات لدى االنسان األول وأنه ميكن 
توليد النار من احتكاك  قطعتي من الحىص تدخل احداهام يف األخرى بطريقة تشبه التقاء 
النار من الصليب فرأى  النار فتولدت  خشبتني يف الصليب وعن طريق االحتكاك بينها تتولد 
االنسان النار تتوّلد من هذا االحتكاك فأثارت يف نفسه األعجاب والدهشة حتى أّدى ذلك اىل 
عبادة النار ومن هنا نشأ تقديس الصليب من العبادة املقدسة هكذا زعم  الكاتب ورمبا يكون 

االمر كام يبدو والله اعلم)(١) 

ج- ظاهرة املخلص : هى ايضا من افكار الوثنيني القدامى وقد ذكر آرثر فندالوي يف أحد كتبه 
ستة عرش مخلصاً قبل مجيء املسيح وهم: 

التأريخاملكاناالسم

١٧٠٠ ق. ممرص١- أوزوريس

١٢٠٠ ق. مبابل٢- بعل

١٧٠ ق. مفرجيا٣- أتيس

١٦٠ ق. مسوريا٤- نامويس 

١١٠٠ ق. ماليونان٥- ديوقيوس 

١٠٠٠ ق. مالهند٦- كرشنا 

٨٣٤ ق. مأوروبا٧- هيوس

٧٢٥ ق. مالتبت٨- اندار 

٧٢٥ ق. مآسياالصغرى٩- بايل 

٧٢٢ ق. منيبول١٠- ايأو 

٦٠٠ ق. مفرييا١١- التيس

٥٨٧ ق. ماملكسيك١٢- كوييك لكوت 

٥٥٢ ق. مين فانسكو١٣- وتيبا 

٥٤٧ ق. ماليونان١٤- برومتيوس 

٥٠٦ ق. مروما١٥- كوربتوس 

٤٠٠ ق. م (٢)الفرس١٦- مذرا

مببدأ  تأخذ  كانت  املسيحية  فيها  تكونت  التي  البيئة  ديانات  جميع  (أن  جنييبري  وقال 
الخطيئة  الخالص بواسطة تقديم أحد اآللهة ذبيحة فداء  ( ان تصور  التضحية(٣) وقال دوان 
قديم العهد جداً عند الهنود والوثنيني وغريهم حتى كانت اليونانيون والرومانيون  يقدمون 

أنفسهم لآللهة وكانوا

ابراهيم  للقس  واالسالم  واملسيحية  ص٣٨٨  مقار  الياس  الكربى  املسيحية  القضايا  ص١١٢–  النرصانية  دراسات  انظر   (١)
ص١٧١محمد يف التوراة واالنجيل والقرآن ص ١٦٣ – ١٦٤.

(٢) نظر املسيحية ونشأتها وتطورها ص٩٣ وأبطال ألوهية عيىس ص٤٧ ومحمد يف التوراة واالنجيل والقرآن ص١٦٥ وانظر 
صخرة الحق، ترجمه عيل عيل رايض،ص٤٣.

(٣) املصدر نفسه، ص٤٦.
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 يف مرص يقدمون االبن البكر من أحد العائالت ذبيحة يأخذونها إىل هيكل يف فستان يف 
عالوس ويضعون عىل رأسهم اكليًال ثم يذبحونه قرباناً لآللهة كام تذبح األغنام ويدعي أصحاب 
بوذا أن بوذا العظيم ومخلص العامل قّدم نفسه ذبيحة ليكفر آثام البرش فهو يف نظر البوذيني 

انسان واله معاً وأنه  تجسد بالناسوت ليفتيدي العامل بنفسه (١) 

د ـ ا ّدعاء األلوهية : سواء  للبرش أو البنوة لله تعاىل 

والتأريخ  الوثنيني  عند  شائعاً  أمراً  العظيمة  والشخصيات  واألبطال  امللوك  تأليه  كان  ولقد 
ميلء بذلك فاملرصيون القدماء أشهر من اّلهوا ملوكهم وما فرعون عنا ببعيد حيث قال الله 
ُكُم اْألَْعَىل{(٢)  وكان الهنود القدماء يقولون بذلك  ايضا قال السيد بان  تعىل عنه }َفَقاَل أََنا َربُّ
(آن سافسرتي له ابن وهو ابنه الوحيد وأنه مولود غري مخلوق لذلك قالت الزراتشيه بأّن اإلله 

مرتاس له ابن هو أهورا).

واليونانيون يّدعون أّن أبطالهم يف القرون املاضية آلهة وأوالد اآللهة فكلمة ابن الله لها أصل 
وثني وهذا األمر يكاد ان يجمع  عليه مؤرخوا األديان. 

هـ ـ التثليث : من خالل املصادر املتاحة يتضح لنا بأّن عقيدة التثليث عقيدة وثنية محضة 
لتأريخ  فاملتتبع  النرصانية  بها  تأثرت  ثّم  ومن  القدمية  األمم  لدى  املسيح  ميالد  قبل  وجدت 
األديان الوثنية يجد أّن الثالوث املقّدس يعترب أصًال من أصوله قال الدكتور أحمد  شلبي( اّن 
موضوع تعّدد اآللهة موضوع يكاد أن يكون عاماً يف جميع الثقافات القدمية قال به املرصيون 

القدماء وقال به اآلشوريون والبابليون)(٣) 

ويقول الدكتور وايف (اّن أول ديانة نشأت فيها عقيدة الالهوت الثاليث هيي ديانة الهنود 
القدمية والتي كانت تعرف بديانة الرباهمة)(٤)

 ويذكر أيضاً  دارسوا الوثنية أن كافة األبحاث الدينية املأخوذة عن مصادر رشقية وانها ال 
تخلو من ذكر أحد أنواع التثليث أوالتولد الثاليث األب واالبن وروح القدس فقال موريس( كان 
عند أكرث األمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول بالالهوت الثالويث أي أّن اإلله ذو 

ثالثة أقانيم )(٥) 

وجاء يف كتاب سكان أوروبا األول (كان الوثنيون القدماء يعتقدون بأّن اإلله واحد ولكنه 
ذو ثالثة أقانيم) 

ترجمة   .١٤٤-١٥٣ كومالن  والرومانية،  االغريقية  واألساطري  الوثنية، ص٩٩-١٠٠  والعقائد  الوثنية،  ص٣٩  األصول  انظر   (١)
أحمد رضا.

(٢) سورة النازعات آية ٢٤.
(٣) املسيحية أحمد شلبي ص١٣٥.
(٤) انظر األسفار املقدسة ص٢٦١.

(٥) املصدر نفسه، ص ٥٥.
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الفصل الثاين

وـ القيام بعد املوت: 
يعتقد النصارى أّن املسيح قتل ومات ثم قام من قربه وارتفع اىل السامء حيث جلس بجوار 
األب عىل كريس (١) واملتتبع يجد أّن الوثنيني قالوا بهذا وهم أخذوا عنهم ذلك وأرضب لك بعض 

األمثلة :-
- الهنود يعتقدون أّن كرشنا قام بعد املوت وصعد اىل السامء بجسده (٢)

- واملخلص أدويت ويدعى متوز بعدما قتلوه قام بعد املوت من بني األموات ويعتقد بذلك 
السوريون األوائل (٣) وكان اليونانيون كذلك يقولون أنه بعث بعد املوت 

- مرتاث قام من بني األموات، ويعتقد بذلك الفرس. 
- هرقل املخلص ابن اإلله زوس قتل وقام من بني األموات وصعد اىل السامء  وهذا ما يعتقد 
به الرومان قدميا،وهكذا يقول الوثنيون بالفكرة نفسها التي قال بها النصارى يف عيىس عليه 

السالم.(٤) 

املطلب الثالث

العامل الثالث: أثر الوثنيات يف تحريف الشعائر املسيحية
التأثري يف الشعائر وبنفس  الديانات األخرى بل أنه شمل  النرصانية من  اقتباس  مل يقترص 

األساليب وفيام ييل ا ذكر أهم هذه الشعائر املقتبسة من الوثنية :- 
- شعرية التعميد وهي من الطقوس النصــرانية املعروفة، فكل من يدخل دينهم يعّمد وهو 
الغمس باملاء يقول لندي (اذا تصّفحنــا التأريخ فاننا نرى طقس العامدة قديم العهد جداً 
وكذلــك  مراهقيــن،  أو  أطفاالً  كانــوا  سواء  أوالدهم  يعّمدون  زوروسرت  أتباع  كان  فقد 
ويسلمونهم  أيام  ببضعة  الوالدة  بعد  الهياكل  اىل  أوالدهم  يأخذون  كانوا  القدماء  الفرس 
للكاهن عند صنم الشمس فيغمسونهم بإناء مملوء ماء ثم يسمونهم مبا يوّدون من اسامء 

وقال الدكتورهيد:
االبتدائية  الدينية  األرسار  ويسلمونهم  املراهقني  أوالدهــم  يعّمدون  املصــريون  (كان 

ويرسمون عىل جبني املعمد عالمة الصليب املقدس(٥).
وعند الرباهمة يف الهند كانت عادة قدمية تشبه مايعمله الفرس واملرصيون القدماء حيث 
يعمدون اىل اإلنسان اذا كان صغرياً فريشون عليه املاء وان كان كبرياً يقسم امياناً غالظاً عىل 

آداء

(١) انظر النرصانية واالسالم، ص٥٨-٥٩.
(٢) انظر العقائد الوثنية،  ص١٦٧.

(٣) انظراملصدرنفسه،  ص ١٥٨-١٥٩.
(٤) انظر انتصار الحضارة،   ص ٣٢وانظر املسيحية،  أحمد شلبي،  ص١٥٩-١٦٠.

(٥) انظر العقائد الوثنية،ص ١٢٥-١٢٨.
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يف بيان الديانة النرصانية

 الطاعة التامة للكهنة وحفظ األرسار ثم يرشونه باملاء ويلبسونه ثوباً خاصا وإكليًال ويرسمون 
عىل جبينه صليباً ويضعون عىل صدره صليباً من شكل صلبان تو ويسلمونه الرس وهو كلمة 

أوم.(١) 
ويف بالد اليونان قبل امليالد كانوا يفعلون ذلك، اذ يجري عىل الطفل الرضيع طقس معني 

يشبه التعميد يف النرصانية اىل حد ما لكّن األمر مل ينطو عىل أي فكرة لتخليصه.(٢) 
- شعرية العشاء الرباين :

يرمز اىل عشاء عيىس عليه السالم االخري مع تالميذه وحواريه حيث اقتسم الخبز معهم 
والنبيذ فالخبز يرمز اىل جسد املسيح الذي كرس لنجاة البرش أما الخمر فريمز اىل دمه الذي 
والديانات  الشعرية  هذه  بني  وثيقة  صلة  األثرية  االكتشافات  قدمت  ولقد  هذا  ألجل  سفك 
الوثنية القدمية ومن بني اآلثار املكتشفة يف بالد الفرس واملوجودة حالياً يف متحف اللوفر يف 
فرنسا متثال ألتباع اإلله ميرت حيث نراهم فيه يتبادلون الخبز والنبيذ وكان يرمز بذلك اىل لحم 

معبودهم ميرتا ودمه كام يرمز املسيحيون اليوم اىل لحم املسيح ودمه بالخبز والنبيذ.(٣)
وذكر فرانز كرمون أّن أتباع آثار غايتس تلك املعبودية السورية القدمية حيث كانوا يلتهمون 
السمك الذي يقدمونه لها وينشدون االناشيد بذلك و يتناولون لحم معبودهم(٤) وعند اليونانيني 
كانوا يتقاسم الذين يحتفلون بالقربان أو التضحية حيث كان الههم حارضاً والعشاء عندهم 
منحدر من كلمة يونانية تعني وجبة الطعام(٥) بحيث قال صاحب األصول الوثنية (ومن الواضح 
أّن الكنيسة بتبنيها ذبيحة املسيح واملشاركة يف لحمه ودمه كانت تستثري الدفائن العميقة يف 

النفس البرشية الوثنية بالذبيحة البرشية التي كانت تقدم لآللهة(٦) 
- الرهبنة: ايضا وهذا واضح يف املقارنة بني األديان بحيث تجد أّن املسيحني يف هذه اتبعوا 
الهنود يف ذلك فالرتهيب والتببتل هي سمة واضحة يف الديانة الهندية والبوذية واملانوية كام 
مّر(٧) مام ال تقبل الريب وهي حركة دينية كان لها دوركبري آنذاك ثم فشلت يف ذلك العرص 
الرهبنة  أّن  بعد(٨)  ويرى آخرون  الكنيسة وعىل طقوسها فيام  عميقاً عىل روح  تأثرياً  وأثرّت 
جاءتهم عن طريق ديانة الرومان الوثنية التي كانت قبل املسيح بألف عام ذاك ألّن رملس اله 
الرومان كان ابن ريا سلفيا ابنة أحد األمراء التي انخرطت يف سلك العذارى املقيامت يف هيكل 

االله فستا ألجل التبتل.(٩) 

(١) املصدر نفسه، ص١٧٩.
(٢) انظر العقائد اليونانية، ص٩.

(٣) انظر قصةالحضارة، ص١١-٣٧٥.
(٤) انظر األصول الوثنية، ص١١٤١.

(٥) املصدر نفسه، ص١٢٤-١٢٥.
(٦) انظر األصول الوثنية،ص١٤٣.

(٧) انظر أديان الهند، د.أحمد شلبي ص٢٠٧.
(٨) انظر املسيحية ونشأتها وتطورها،  ص٢٥٣-٢٥٦.

(٩) انظر النرصانية واالسالم، ص٧٣.
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الفصل الثاين

اليخلوا  والتي  والتامثيل  الصور  تقديس  أّن  للباحث  يتضح  مام  الصوروالتامثيل  عبادة   -
السابقة،  الوثنية  االديان  كل  عند  وثني  أمر  لها(١)  التوراة  تحريم  برغم  كنيسة  وال  دير  منها 
فالعرب مثًال كانوا يقّدسون األصنام والتامثيل ورسموا صوراً إلبراهيم عليه السالم وغريه من 
االنبياء  داخل الكعبة ولقد أبطل الرسول محمد صىل الله عليه وسلم الوثنية وأخرج من داخل 
الكعبة أكرث من ٣٥٠ صنام ًكان فيها(٢) وكرسها وألقاها يف وديان مكة ولقد نافست النرصانية 
أديان وثنية يف هذا األمر ألجل هذا يقول ول ديورانت (إّن املسيحية  مل تقض عىل الوثنية بل 
اال يف مجمع  النرصانية بصفة رسمية  الديانة  التامثيل والصور يف صلب  ثبّنتها).(٣) ومل تدخل 
الطقوس  ألوان  ارجاع كل لون من  (إنه إن تعّذر  الثاين كام ذكرنا حيث يقول جينيبري  نيقية 
املسيحية اىل األصل الوثني الذي ينبع  منه اال أنه ال مجال للشك يف أّن الروح الوثنية يف مظاهر 
العبادات العملية قد فرضت عىل املسيحية شيئاً فشيئاً)(٤) وهكذا يتضح لكل دارس وباحث 
مدى تأّثر الديانة النرصانية بالديانات الرشقية والغربية الوثنية مثل البوذية والهندية والفارسية 
اثنني وهام  النرصانية ذلك منهم بجهود  (٥) فأخذت  الرومانية  اىل االمرباطورية  والتي زحفت 
بولس شاؤول الرسول واالمرباطور قسطنطني الذين لعبا دوراً عظياًم يف مسخ الديانة املسيحية 

واعتامد العقائد والطقوس الوثنية وإلصاقها بالسيد املسيح عليه السالم وهو منها بريء.

املطلب الرابع

العامل الرابع
دراسة  العجالة  هذه  يف  أريد  وال  املسيحية  تزوير  يف  واإلغريقية  اليونانية  الفلسفات  أثر 
تقريبا  قرون  ستة  خالل  والرومان  اليونان  يف  رائجة  كانت  التي  اليونانية  الفلسفية  املدارس 
قبل ميالد املسيح لبيان مدى تأثريها يف تحريف عقائد وطقوس النصارى،وال أريد أيضاً دراسة 
بينها وبني دينهم  التوفيق  الكنيسة  محاولني  آباء  التي اشتغل فيها  الوسطى  العصور  فلسفة 
إمنا الذي أريد أن أفعله مقارنة بني ماعند الفالسفة وعند النصارى ليتضح أثر ذلك يف أفكارهم 
وآرائهم حيث أّن بعض الفالسفة الذين عارصوا األوائل من النصارى حاولوا اعتناق النرصانية، 

ومن هنا ترسبت االفكار. 
ولقد كانت النرصانية صافية من الشوائب عندما كانت يف زمن عيىس عليه السالم يوم أن 
كانت خاصة ببني ارسائيل لكّن بعد انتشار الديانة النرصانية يف أرجاء الدولة الرومانية، وبعد 
الوثني من  العامل  النرصانية عىل يد بولس كام ذكرنا فدخلت اىل  الديانة  ترسيخ فكرة عاملية 

جهة

(١) جاء يف الوصايا العرش لدى اليهود، (وال تصنع لك متثاالً وال منحوتاً وال صورة.).
(٢) انظر سرية أبن هشام وأبن كثري العهد القديم،سفر الخروج ٤/٢٠.

(٣) قصة الحضارة،٢٧٥/١١.
(٤) انظر املسيحية،د. أحمد شلبي، ص١٦٠.

(٥) انظر العقائد الوثنية،ص١٨٥-٢١٨ وأديان الهند، د. أحمد شلبي، ص٢٠٨.
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يف بيان الديانة النرصانية

 واىل الفلسفة من جهة أخرى، ومل يكن آنذاك عند النصارى دولة تحمي دينهم وأفكارهم 
للرد عىل املتسللني اليهم أو تقمع من يحاول تحريف دين املسيح. زد عىل ذلك وجود كثري من 
كبار قساوسة النرصانية الذين تنّرصوا كانوا قد درسوا الفلسفة الوثنية و تعّمقوا فيها فكان من 
الطبيعي أن تدخل يف معارفهم وأفكارهم السابقة مثل بوسنت الذي حاول سد الثغرات مبزيج 
من الفلسفات فطالب الفالسفة الذين دخلوا يف النرصانية أن يبقوا عىل يونانيتهم بعد دخولهم 
يف النرصانية وال ميكن نسيان تسامح القساوسة النصارى مع الفالسفة الذين دخلوا يف دينهم 
وجاملوهم ألجل استقطاب أكرب عدد منهم(١) وأرضب أمثلة لبعض الفالسفة الذين تأّثر بهم 
النصارى : فيلون االسكندري الذي  ولد نحو ٣٠ ق.م و مات يف زمن الحواريني سنة ٥٤م تقريبا 
و كان من طائفة اليهود وقد بلغ من علو مرتبته يف الفلسفة اإلغريقية اىل ان لّقب بأفالطون 
اليهود وقد جعل هدفه التوفيق بني الكتاب املقدس وعادات اليهود واآلراء اليونانية وقد ازدهر 
يف ٤٠ سنة األوىل من القرن األول امليالدي وأسهم عىل غري علم منه يف تكوين الالهوت النرصاين 

والتي تكررت يف العقائد النرصانية.(٢)
١- أفلوطني األسيوطي والذي ولد ٢٠٤ م وتويف سنة ٢٧٠م حيث درس يف االسكندرية ثم رحل 
اىل فارس والهند وتلقى تعاليمهم الهندية والبوذية فرجع ويف جعبته ألواناً من األفكاروخليطاً 
من الثقافات و كان يقول عن التثليث (عن املنيشء األول صدر العقل وليس صدوره كالوالدة 
ولكنه انبثاق من العقل حيث انبثقت الروح التي هي وحدة أساس األرواح كلها وهذه الثالثة 
املنيش األول والعقل والروح أساس لتوالد العامل وتواجد تكوينه(٣) وال نريد الغوص يف غياهب 

الفالسفة فليس هذا محل بحثنا ولكن البأس للتعرف عىل ومضات  منها:
أ - مالمح من التأثريات الفلسفية يف الديانة املسيحية :- 

 اّن التثليث هو رأس العقيدة النرصانية وهو مزيج مستورد من الوثنية والفلسفة األفالطونية 
ذاك ألّن أفالطون جعل اإلله ثالث طبقات هي :

١ - الصور الحي بذاته ٢- الصانع الذي يصنع الوجود عىل غرار الصور الحي بذاته عنده 
وهي النفس الكلية التي صنعها الخالق األول ٣- الكون أو العامل ثم أرواح الكواكب (٤) هذا 
التثليث تطّور اىل ان جعل اإلله ذي ثالثة أقانيم وبناء عىل هذا فإّن أفلوطني هو آخر الفالسفة 

الوثنيني وأعظمهم يف تنسيق الالهويت النرصاين. 
ب- اّن املصطلحات الدينية لدى النصارى مثل األب واالبن وروح القدس والكلمة والتجّسد 
والصلب والفداء والتعميد كلها فرسها فالسفة النصارى تفسرياً فلسفياً ليك  يتهربوا من اقناع 

الناس بتلك املصطلحات اىل ان اصبحت لغزا بحيث لو سمعها السيد املسيح الستغربها وهذا

(١) انظر الديانة اليونانية، ص١٧١ وفجراالسالم، احمد امني، ص٢٨ وتأريخ الفكر املسيحي،٨٢/٢.
(٢) انظر تحريف رسالة املسيح، بسمة أحمد، ص ٢٤٩ –٢٥٠.

(٣) انظر تأريخ الفلسفة،ابراهيم مدكور ص٩٥،ومشكالت العقيده النرصانية، ص١٤٤.
(٤) انظر موسوعة الفلسفة، ١٨٧/١.
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النصارى واذا أردت املزيد فارجع اىل املجامع  التفسري أّدى اىل ظهور الفرق والنحل بني   
املسكونية تجد العجب العجاب هناك.(١) 

ج- التعقيد والغموض الذي استوىل عىل دين النصارى اذ كان  يف عهد املسيح ديانة اليرس 
والبساطة و كان يدعو بسطاء الناس من بني ارسائيل  بوضوح تام وهي التعدوا أن تكون وعظاً 
وتذكرياً لذلك كان من تابعه من الفالحني وصيادي االسامك وفقراء الناس وكفر به من كفر من 
أمثال اليهود ألّن الدعوى مل تكن تجري يف فلكهم وال من صالحهم عىل ما يبدو، أما املتتبع اليوم 
ملا عليه النرصانية فإنه يجدها يف غاية التعقيد وأحياناً يستحيل فهمها ومن أراد أن يؤمن بها  

فعليه أن يلغي جانباً من عقله حتى يتمّكن من أن يقبل شيئا من ذلك.(٢) 
 د - الكهنوت ومعناه الرس الذي يحصل به عىل النعمة التي تؤّهله ألداء رسالة املسيح بني 
البرش فهي خالفة رسولية يأخذها األولون عن الرسل أنفسهم ويسلمونها ملن بعدهم والرسل 
هم الذين اخذوا هذا الرس املقّدس من املسيح وبقية األرسار الستة االوىل. ولقد ورد يف انجيل 
مّتى (الحق اقول لكم ما تربطونه عىل االرض يكون مربوطا يف السامء وكل ما تحّلون عىل 
االرض يكون محلوالً يف السامء)(٣) وهم يعطون للرؤساء الروحانيني سلطة الهية تجعل قولهم 
ملزما للناس فاذا قال الرئيس الكهنويت لشخص ما انه ليس مسيحيا صار كذلك فليس املعتقد 

حراً يف اعتقاده يتّرصف يف معارفه كام يرشده عقله بل انه مشدود بشفتي رئيسه الديني. 
يقول املطران املسيحي عبد االحد داود االشوري الذي اسلم  اخريا (من تعاليم الكنيسة 
فكل  الناس  عند  به  مسّلاًم  والصالح  االميان  يكون  ومهام  سليمة  املرء  اعامل  تكون  مهام  انه 
املزايا والفضائل ستبقى بدون مثرة ما مل تتدخل قدسية القسيس بني املرء وربه وما مل تبارك يد 

القسيس هذه االعامل")(٤)
هـ- عصمة البابا يف روما واستحالة ارتكاب االثم والخطيئة الّن روح القدس ينطق من خالله 
السامء واالرض واّكد  الذي منحه املسيح عىل حد زعمهم مفاتيح  الرسول  بوصفه خليفة 
هذا الرس يف البابا مجمع مسكوين كاثولييك املنعقد يف روما عام ١٨٦٩م فتمّتع البابا يف روما 

بالعصمة واستحالة ارتكاب االثم من ذلك الحني.
ومل يعارض هذا اال الربوتستانية التي ضّيقت من نفوذ البابا وحّدت من سلطانه.

لوقا عىل لسان  انجيل  الصلب: وجاء يف  : وهذا عندهم قبل عملية  الصليب  و- تقديس 
ذلك  ومعنى  ويتبعني)(٥)  صليبه  ويحمل  نفسه  فلينكر  ورايئ  يأيت  ان  احد  اراد  (ان  املسيح 
هو االستهانة بالحياة واالستعداد للموت يف ابشع صوره وهو الصلب عىل خشبة كام يفعل 

باملجرمني واملذنبني.

(١) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية،ص٢٩٧.
(٢) انظر تاريخ الفلسفة يف االسالم،  ص١٧٥.

(٣) إنجيل متى إصحاح ١٢/٣.
(٤) انظر املدخل إىل الكتاب املقدس ص ٣٠.

(٥) إنجيل لوقا ١٢/٤.
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وحمل الصليب مستعار من العادة التي قضت بها االنظمة الرومانية عىل املحكوم عليه 
اليهود فانهم يشعرون باّن حمل الصليب هو  بالصلب ان يحمل صليبه كل يوم عىل عكس 
حمل اللعنة النه مكتوب يف كتبهم ملعون كل من عّلق عىل خشبة يف حني تجد كام ذكرنا اّن 

املسيحيني يعدونه شيئاً مقدساً. 

املطلب الخامس

العامل الخامس
جمعه  مفرد  املجمع  النصارى  عقيدة  تحريف  يف  النرصانية  املجامع  اثر  الخامس  العامل 
مجامع وهي تعني عند النصارى جامعات شورية او هيئات إلزامية تنعقد يف الكنائس تبحث 
بها.(١) ويرى بعض  امللحقة  واملدارس  الكنائس  النصارى ووضع  بدين  املتعلقة  االمور  اهم  يف 
الباحثني من النصارى اّن تالميذ املسيح هم الذين رسموا نظام هذه املجامع يف حياتهم اذ عقدوا 
اول مجمع لهم بعد وفاة املسيح او رفعه بنحو ٢٢ سنة وكان لهذا املجامع مقّررات،اهمها عدم 
التمسك بالختان وعدم التمسك مبحرّمات التوراة اال تحريم الزنا واكل الحيوانات املخنوقة واكل 
الدم وذبائح الوثنيني ويقّرر علامؤهم اّن هؤالء التالميذ من خالل هذه املجامع سنّوا للنصارى 

سنة جمع املجامع لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والرشيعة.                
اما أنواع املجامع: هذه املجامع فيها نوعان بارزان هام :

أ ـ مجامع عامة :هي مجالس محلية او مكانية عىل حد تعبريهم وهي التي تعقدها كنائس 
مذهب معني يف دوائرها الخاصة من اساقفتها وقساوستها، اما القرار عقيدة او لرفض عقائد 

اخرى اىل غري ذلك من القضايا الخاصة بالكنائس.(٢) وهي كثرية واليعّول عليها غالبا.
ب-  املجامع املسكونية : وهي تلك املجالس التي تجمع رجال الكنيسة النرصانية يف كل 
انحاء املعمورة املسكونة(٣) يقول بعض أساتذة األديان (مل يتحقق يف املجامع رشط املسكونية 
عامة  بأنها  القول  ولعّل  العامل  اساقفة  لها مسكونية عىل فرض حضور جميع  يقال  وامنا  ابداً 
اقرب اىل الصواب، وبعضهم يشرتط ان يوافق عليها الجميع لذا سأذكر املجامع املسكونية وفق 
تسلسلها، النها هي التي قّررت فيها العقائد النرصانية عند مقتنعيها وهي التي رسمت التقاليد 
للكنسية اىل اآلن واقرّت كل ما طرأ عىل النرصانية من تحريفات عقدية وترشيعية، ونبدأ باول 

هذه املجامع واعظمها اثراً يف تأريخ العقيدة النرصانية.(٤)      

(١) انظر سفر االعامل، اصحاح  ١٥ /٢٠.
(٢) انظر محارضات يف النرصانية، للشيخ ايب زهرة، ص ١٢٠-١٢١ واضواء عىل املسيحية،  ص ٩٤-٩٥.

(٣) دراسات يف االديان، ص ١٥٢.
(٤) انظر نشأة الطوائف املسيحية،  ص ٤٤.
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١- مجمع نيقية انعقد: سنة ٣٢٥م يف مدينة يف تركيا تسمى األن (أرنك) حيث ظهر خالف 
الرومان  قبل  النصارى من  االضطهاد عىل  توّقف  ان  بعد  النصارى  بني طوائف  كبري  عقائدي 
مبرسوم ميالن الذي اصدره االمرباطور قسطنطني سنة ٣١٣م والذي يقيض بارجاع امالك النصارى 

املغتصبة واقّر الحرية الدينية واالديان  لهم عموما.(١)
املسيح عىل مذهب  بألوهية  ينادي  بني مذهب  التعارض  الخالف  ابرز وجوه  من  وكان   
بولس وبني مذهب ينادي باّن الله اله واحد غري مولود ازيل واّن هذا املولود - عيىس- هو ليس 

ابن الله وامنا هو مخلوق خلق من العدم مثل كل الخالئق حسب مشيئة الله وحكمته. 
وقد اختلفوا  يف عدد املجتمعني يف هذا املجمع فالبعض يرى ١٣٨ أسقفاً وبعضهم يرى ٥٢٠ 
اسقفاً(٢) ويرى ابن البطريق اّن عددهم كان ٢٠٤٨ اسقفاً(٣) وجرى خالف شديد بني الحارضين 
حسب  لله-  وبنوته  املسيح  الوهية  بتقرير  خرجوا  االراء  جميع  املجتمعون  تداول  أن  وبعد 

زعمهم وانه مساٍو لله وانه مولود منه غري مخلوق 
- تعاىل الله عن قولهم علواً كبرياً                                                    

- كام قرروا اّن هذا االله تجّسد بصورة البرش لخالص الناس ثم ارتفع اىل السامء بعد قيامه 
من املوت.(٤)                                 

 كام قرروا اّن تعاليم الدين ال ميكن تلقيها من الكتب رأساً بل من افواه رجال الكهنوت 
واّن اقوالهم حجة.(٥)وقد وّقع كثري من املجتمعني عىل هذه القرارات ملنارصة امللك فسطنطني 
الذين قالوا هذا ووّقعوا عليه وألغيت آراء  فقط هم  اّن ٣١٨ اسقفاً  البطريق  ابن  لها ويرى 
الباقني الرافضني لها. وهكذا انترص القائلون بإلوهية املسيح مبساندة وتأييد االمرباطور حيث 
يّنص املؤرّخون عىل ترأسه لذلك املجمع.(٦) وهكذا تبنّي اّن هذا املجمع يعّد من اخطر املجامع 
حيث كان العوبة بيد االمرباطور الذي كان وثنياً ومل يكن من اهل تلك املّلة وقد ترأسه. وقد 
استمر نشاط املوّحدين بعد هذا املجمع ونفوذهم وعقدت مجامع عدة كان للموحدين فيها 
اصوات مرتفعة وقد دّلت املصادر عىل انهم مل يكونوا قلة بل كانوا هم االكرثية ولكّن اراءهم 

قد صودرت وذهبت ادراج الرياح.(٧)
   ٢- مجمع القسطنطينية : انعقد سنة ٣٨١ م،  دعا له االمرباطور ثيودوسيوس سنة ٣٨١م 

ملواجهة دعوات كانت منترشة بني الكنائس منها :

(١) انظر نص املرسوم يف كتاب تاريخ اوروبا للعصور الوسطى، د. الباز العريني، ص،٥٠ وتحريف رسالة املسيح، بسمة احمد،  
ص ١٠١.

(٢) املصدرنفسه،٦٢١-١/٦٢٢.
(٣) انظر تاريخ االقباط، زيك شنودة،  واخبار بطاركة املرشق، ص ١٥.

(٤) انظر تاريخ املسيحية، ١/٤٨.
(٥) انظر الكتب الساموية،  ص ٣٤ وقصةالحضارة،٢٠ /١١.

(٦) انظر تاريخ الكنيسة،ص ٤٩ وتاريخ اوروبا يف العصور الوسطى، ص ٨.
(٧) انظر املسيحية بني التوحيد والتثليث، ص ١٠٩-١١٥وطائفة املوحدين، ص ٢٥ وقصة الحضارة،  ٤٥/٢٠.
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القول بأّن روح القدس مخلوق وليس الهاً وكان يقول بها مقدونيوس اسقف القسطنطينية 
والقول الذي ينكر وجود ثالثة اقانيم  والذي كان يقول بها سابيليوس، والقول الذي ينكر وجود 
نفس برشية يف املسيح الذي كان يقول بها ابوليناريوس، و حرض املجمع ١٥٠ اسقفا فقّرروا فيه 
الوهية روح القدس ولعن من قال بخالف ذلك واثبتوا عقيدة مجمع نيقية فاكتمل بذلك ثالوث 

النصارى االب واالبن والروح القدس 
٣- مجمع افسس االول: انعقد سنة ٤٣١ م وكان ملواجهة قول نسطور اسقف القسطنطينية 
الذي يدعي  باّن املسيح له طبيعتان الهية وانسانية برشية واّن مريم والدة االنسان وليست 
والدة االله(١) وهناك من يقول اّن نسطوراً كان يرى اّن املسيح مل يكن الهاً وامنا هو انسان مملوء 
اله وانسان ذو طبيعة واحدة  ان املسيح  وقرروا  بالربكة والنعمة.(٢)  وقد حرضه ١٦٠ اسقفاً 

واقنوم واحد وان مريم أم االله وحكموا عىل نسطور بالطرد من الكنيسة.(٣)
٤- مجمع خلقيدونية : انعقد سنة ٤٥١ م حيث درسوا طبيعة املسيح واّكدوا اّن املسيح له 
طبيعتان الهية وبرشية واّن مريم ولدت الههم املسيح وكان املنارصون لهذا اساقفة الكاثوليك 
حيث لعنوا وطردوا من ال يقول بهذا القول ورفضت الكنائس الرشقية هذا وقرروا اّن املسيح 

له طبيعة واحدة الهية وبرشية ويقول بهذا االقباط واالرمن والرسيان.(٤)
فكرة  وناقشوا  اسقفاً   ١٤٠ حرضه  اذ  م   ٥٥٣ سنة  انعقد   : الثاين  الفسطنطينية  ٥-مجمع 
التناسخ االرواح، وقال بعضهم ليس هناك قيامة وكان بعضهم يقول اّن شخص املسيح مل يكن 
حقيقياً بل كان خيالياً ورفض هذا املجمع هذه العقيدة واّكدوا اّن القيامة والبعث والجزاء حق 
كام قرروا حرمان اولئك الذين نادوا بتناسخ االرواح واّن  املسيح شخصية حقيقية ولعنوا من 

قال انه خيال.(٥)                                  
٦ مجمع القسطنطينية الثالث: انعقد سنة ٦٨٠ م وهذا اول مجمع انعقد بعد بعثة النبي 
له  وهل  ناسوتية  ام  الهية  املسيح هل هي  طبيعة  فيه  اّكدوا  وسلم،  عليه  الله  محمد صىل 
طبيعتني  له  أّن  عىل  بسوريا  مارون  يوحنا  به   يقول  كان  الذي  واحدة؟  مشيئة  ام  مشيئتان 
ومشيئة واحدة لكّن املجمع قّرر له طبيعتان ومشيئتان فانفصل يوحنا مارونا ومن معه عن 
الكنيسة األم منشقني واّسسوا كنيسة املارونة بالشام عىل اساس املشيئة الهية الواحدة(٦) وإليه 

تنسب الطائفة املوارنة يف لبنان وغريها.                        
٧- مجمع نيقية الثاين : انعقد يف عام ٧٨٧ م حيث دعا له االمرباطور قسطنطني الخامس سنة 
٧٥٤ م دعا فيه اىل تحريم اتخاذ الصور والتامثيل وحرم طلب الشفاعة من العذراء وقد 

اعتذر

(١) انظر تاريخ الفكر املسيحي، ٢/١٧٠ وتاريخ الكنيسة،جون لورمير،  ٣/٢١٥.
(٢)انظر النرصانية من التوحيد اىل التثليث، ص ١٨٤.

(٣) انظر نشاة الطوائف املسيحية، ص ٤٩ وقصة الحضارة،١٤/١٠٢.
(٤) انظر النرصانية من التوحيد اىل التثليث، ص ١٨٦ ومحارضات يف النرصانية، ص ١٣٧.

(٥) انظر املجامع النرصانية،  ١١٨ ومحارضات يف النرصانية، ابو زهرة ص ١٤٢-١٤٣ واملسيحية، د. أحمد شلبي ص ١٩٩.
(٦) انظر محارضات يف النرصانية،ص ١٤٣-١٤٤،واألسفار املقدسة، ١٣٤واضواء عىل املسيحية،ص ١١١.
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اسقفاً   ٣٤٠ وحرضه  واالسكندرية  املقدس  وبيت  انطاكية  بطاركة  املجمع  هذا  حضور  عن   
وقد عّده بعضهم مجمعا غري مسكونياً برئاسة بطريرك القسطنطينية وألجل هذا عقدوا 
مجمعا ثانياً باسم مجمع نيقية الثاين سنة ٧٨٧م حرضه ٣٧٧ اسقفاً واصدروا قراراً بتقديس 
صور للمسيح  والقديسني وعبادتها وقد وافق عليه عدد كبري من الكنائس فاعتربوه عاماً(

                               .(١

٨- مجمع القسطنطينية الرابع : انعقد يف سنة ٨٦٩ م بسبب خالف بني كنيسة القسطنطينية 
كنيسة  زعيم  راي  بهذا  ونادى  فقط؟  االب  من  انبثق  هل  القدس  روح  يف  روما  وكنيسة 

القسطنطينية ام من االب واالبن معا كام هو زعيم كنيسة روما؟    
فقرروا انه منبثق عن االب واالبن وقرروا حرمان فوسيوس ونفيه من البالد(٢).    

٩- مجمع القسطنطينية الخامس : انعقد يف سنة٨٧٩ م اذ مل متض عرش سنوات عىل املجمع 
قرارات  وابطل  قراراته  واصدر  املجمع  وانعقد  مكانته  فوسيوس  االسقف  استعاد  حتى 
املجمع السابق املنعقد عام ٨٦٩ م واّكد اّن الروح القدس منبثقة من االب فقط، ونجم عن 
هذا انشطار يف الكنيسة الواحدة اىل كنيستني االرثودكس بالقسطنطينية يف الرشق وكنيسة 
الكاثوليك يف الغرب ونشأ كريس البابوية يف الرشق كنظري لكريس البابوية يف الغرب وعدم 
وغربية.                            رشقية  كنيسة  اىل  وانقسمت  االطالق  عىل  روما  ببابا  االعرتاف 

                             
ولكن مع مرور الزمن تساهلت الكنيسة الرشقية فاعرتفت ببابا روما ويليه يف املرتبة بطريرك 

القسطنطينية والتابعون لها يف بالد روسيا واليونان والعرب وكثري من جزر البحر املتوسط(٣). 
١٠- املجمع التاسع مجمع التران االول (٤): انعقد سنة ١١٢٣م يف روما ومن اهم قراراته اّن 

قضايا تعيني االساقفة  هي من شان البابا فقط ال من شأن الحّكام واألمراء
١١- املجمع العارش مجمع التران الثاين : انعقد سنة ١١٣٩ م يف روما كذلك ملناقشالت الخالفات 
الغربية و  الرشقية  الكنيستني  بني  الخالفات  حل  اىل  التوصل  يف  فشل  لكنه  الكنائس  بني 

                                                       .
١٢- املجمع الحادي عرش مجمع التران الثالث : انعقد سنة ١١٧٩ م اذ توّصلوا اىل انتخاب 
البابا بثلثي عدد الكرادلة وسكتوا عام شاع من استحالة الخبز والخمر يف العشاء الرباين اىل 

جسد ودم املسيح.                                               
١٣- املجمع الثاين عرش مجمع التران الرابع  : انعقد سنة ١٢١٠ يف روما وقّرروا فيه اّن العشاء 
الرباين يتحّول اىل جسد ودم املسيح واّن الكنيسة البابوية متلك الغفران ومتنحه ملن تشاء 

ولقد تطّور بعد ذلك االمر اىل وثائق تباع عرفت باسم صكوك الغفران كام ذكرنا. وتوالت

(١) انظر مخترص تاريخ الكنيسة , ص ٣٩٥-٣٩٦ , وقصة الحضارة , ١٤/١٢.
(٢) انظر االسفار املقدسة،  ص ١٣٥ واملسيحية،د. أحمد شلبي، ص ٢٠٠ ومحارضات يف النرصانية، ص ١٤٥.

(٣) انظر السابق، ص ١٤٦-١٤٧.
(٤) اّن التران هذا كان قرص يف روما،وكان مقرا للباباوات مدة عرشة قرون تقريبا انظر املنجد، ص ٦٠٦.
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١١٧

يف بيان الديانة النرصانية

يضعوا حداً  أن  وحالوا  ان ظهرت  اىل  املنازعات  مجامع عىل هذه  ذلك سبعة  بعد  املجامع   
لها.                                                                     

١٤- املجمع التاسع عرش : انعقد يف عام ١٥٤٣م وكان هذا املؤمتر متواصال انعقاده للرد عىل 
االفكار التي نادى بها الربوتستانت وكان مكان انعقاده يف مدينة ترانتو شامل ايطاليا.  

١٥- املجمع العرشون الفاتيكان املسكوين االول : عام ١٨٦٩م انعقد يف روما ملواجهة العرص 
الناحية  االناجيل من  بعدم مصداقية  تقطع  التي  العلمية  الحديث وعلومه واالكتشافات 
التأريخية او العلمية واهم ما جاء يف قراراته اّن البابا معصوم االمر الذي اّدى اىل انقسامات 

وخالفات جديدة بني الكنائس.                     
اول  الباحثون  يعّده  والذي  انعقد يف ١٩٦٢-١٩٦٥م   : الثاين  املسكوين  الفاتيكان  ١٦- مجمع 
التأريخ  مجمع يتخذ خطاً هجومياً عىل كافة املستويات باتخاذه قرارات ال سابقة لها يف 

اذكر منها:
- فرض العقيدة الكاثوليكية عىل العامل اجمع و االجهاز عىل النظام الشيوعي ومنهجه االلحادي 

وهذا االمر يحسب لهم اذ وقفوا ضد االلحاد العاملي.                                    
- تربئة اليهود من دم املسيح،رغم كل النصوص الواردة يف اناجيلهم وكل اقوال املسيح التي تدين 

ذلك، ويعّد هذا االمر سابقة يف تأريخهم ووصمة عار يف جبني النرصانية ورجال دينهم 
-  واالجهاز عىل االسالم واملسلمني تحت ستار اقرار مبدأ الحوار مع الديانات غري املسيحية.

- االستعانة بالعلامنيني كأدوات ملساعدة لرجال الكهنوت واملنّرصين.
- النشاط التبشريي لغري املسيحيني واالحداث السياسية لهذا العرص.                  

- واخطر قراراته هو تنصري العامل لذلك قام بانشاء املجلس الدائم ألساقفة الكنيسة العاملية 
وهم ال ميلكون ادلة صحيحة او رصيحة يستندون اليها يف عقائدهم. 

املطلب السادس

تقويم املجامع
الرأى  وتقييمهاوبيان  النرصانية  املجامع  هذه  بدراسة  اقوم  البحثان  هذا  ختام  قبل  البد 

فيها: 
١- مل تكن هذه املجامع يف يوم من االيام هيئات شورية يتبادل فيها القساوسة االراء تبادال حراً، 
بل كانت تعقد يف اغلب االحيان لفرض رأي او تصّور معني بقّوة السلطان او الكنيسة وقدميا 

كانت تلك املجامع بيد األباطرة الرومان يسخرونها لرغباتهم لتحقيق اغراض سياسية. 
٢- لقد رأينا كيف يلعنون بل كأنها رشكات لعن غري محدودة،يحرمون ويطردون من شاءوا 
من أصحاب عقائد معينة،  والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو حكم حواريو عيىس واوائل 

النصارى
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١١٨

الفصل الثاين

وطبيعة  كالتثليث  واحدة  بكلمة  فيها  يتكلموا  ومل  العقائد  بتلك  يعتقدون  يكونوا  مل  الذين   
النصوص  اين  ثم  ذلك؟  اىل غري  منهام  او  االبن  او  االب  القدس من  وانبثاق روح  املسيح 

الرشعية التي تثبت ما ذهبوا اليه؟ لتقّرر انها ليست اال عمال برشيا.
تبنّي لنا آثار هذه املجامع املذكورة وغريهااذ انها تسببت يف كوارث  يف تحريف العقيدة 
النرصانية، فبولس قّرر الوهية املسيح واّيدته املجامع وكذلك تقريرها عقيدة التثليث وتأليه 
روح القدس وانحرافها عن مسار التوحيد، فغلبت هذه العقيدة عىل معتنقي النرصانية منذ 

بداية القرن الرابع ميالدي 
تتحّمل هذه املجامع وال سيام مجمع نيقية مسؤولية ضياع النسخة االصلية لالنجيل املنزل 
عىل عيىس عليه السالم، حيث قرر عقائد خالف ما ورد فيه واحرقوا جميع ماسواها فيرتتب عىل 

ذلك اّن املجمع كان سببا مبارشا يف ضياع االنجيل الصحيح وفقدانه لالبد.
اّن هذه املجامع صارت متثل سلطة مطلقة تفرض عىل النصارى ما تشاء من العقائد،  وال 
تدع ألي نرصاين حرية استقاء العقائد من النصوص املقدسة عىل الوجه الصحيح، اضافة ملا قرره 
احد املجامع من عصمة البابا، فاّن ذلك يعني تقرير سلطانه املطلق يف امر العقيدة، وذلك مثل 
اقرارهم اّن فهم الدين ال يتلّقى رأساً من الكتب بل من افواه رجال الدين والكهنوت كام يقول 
أحدهم ( عليكم جميعا ان تطيعوا آباء السامء كام اطاع عيىس اباه.. وال يبارش احد منكم شأناً 
من الشؤون التي تقوم بها الكنيسة كالتعميد والزواج وحضور املوت والصالة بدون حضور آباء 
الكنيسة  لتعاليم  للمسيح نفسه تبعاً  الكنيسة وأىن  يوجد االسقف فاّن حضوره يعّد حضوراً 

الكاثوليكية.(١) 
املحرّفة  النرصانية  للديانة  املصدرالحقيقي  هي  النرصانية  املجامع  اّن  لنا  يتضح  هنا  من 
الّن تلك املفاهيم والقرارات مل تكن تعتمد عىل نصوص قطعية واضحة بل تعتمد احيانا عىل 

نصوص متشابهة.                                                
٦- نتيجة ملا ذكرنا حدث االنقسام بني الكنائس الرشقية والغربية وامتّد فسادها خارج حدودها 
داخل املجتمع النرصاين، ودخلت الخرافات واالساطري والتقاليد الوثنية يف صلب عقائدها 
وطقوسها وامتزجت امتزاجا قويا، مثل مسألة العشاء الرباين اذ كيف يتحّول الخمر اىل دم 
والخبز اىل لحم شخص معروف كاملسيح،  مع انه عندهم اله معبود. فمسألة االستحالة نص 
باطل وكاذب وكان كام يقول الشيخ محمد ابو زهرة (ان تفكر قبل ان ترشع لكنها فرضت 

عىل الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته واال عرّضوا أنفسهم للطرد والحرمان)(٢) 
ومثال آخر امتالك الكنيسة حق الغفران للذنوب يف الدنيا بدون دليل والبرهان.

وأخذت تتحكم باسم الثالوث وهي صاحبة االمر والنهي ورضبت بسيف الحرمان كل من 
يعرتض عىل هذا القرار،ومثال آخر االعرتاف بالذنب امام القساوسة وما يحدث يف الخلوات من 

فضائح

(١) انظر املسيحية،د. أحمد شلبي،  ص١٥،  وتحريف رسالة املسيح، بسمة احمد،  ص٣٣٦.
(٢) انظر محارضات يف النرصانية،  للشيخ ايب زهرة، ص١٧١.
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١١٩

يف بيان الديانة النرصانية

 والفواحش مام يندى لها جبني التأريخ، ثم اخريا ما قّرروه من عصمة البابا وانه ال يخطىء 
وجعلوا طاعة آباء الكنيسة كطاعة عيىس عليه السالم،  أي انهم جعلوا انفسهم اربابا من دون 
دواليك.                                  وهكذا  السالم  عليه  عيىس  تعاليم  عن  الكنيسة  فابعدوا  الله 

                             
ومن الغريب حقاً ان نجد الكنيسة رغم انها تعلن الحرب عىل االصنام فهي تقّدس الصليب 
اتباع املسيح،   بتقديسه إلن حمله عالمة عىل  اتباعها  املعدن وتويص  او  املصنوع من خشب 

فكيف تسّوغ لهم انفسهم تقديس صليب يزعمون هم اّن اآلههم قد صلب عليه بزعمهم.
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١٢٠

الفصل الثاين

املبحث السادس

أصول الديانة النرصانية

اّن املطلع عىل االناجيل املتداولة التي يعتمد عليها النصارى يتبنّي له بجالء االصول االتية:

املطلب االول

االصل االول: اعتامدهم عىل الخوارق 

 اّن دينهم يقوم عىل خوارق العادات وهي التي تجري خالفاً لقوانني الكون ونواميسه اذ ال 
يوجد دليل عىل صدق املسيح سوى هذه الخوارق التي كان يأيت بها ونحن ال ننكر اّن االنبياء 
والرسل عليهم السالم حينام بعثوا اّيدهم الله تعاىل مبعجزات تؤّيد صدقهم ليؤمن الناس بهم، 
فام من نبي اال وأويت مثل هذه الخوارق وهذا امر مّسلم فيه اذ ال غبار عليه لكن هم جعلوها 
دليًال عىل صحة ما عندهم اآلن من انحرفات عقائدية وضالالت فكرية واذكر بعض نصوص 

االناجيل يف ذلك ليتضح لنا االمر:
أ - ورد يف انجيل متى (الحق اقول لكم لو كان لكم اميان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا 

الجبل انتقل من هنا اىل هناك فينتقل وال يكون يشء غري ممكن لديكم)(١)
ب - جاء يف انجيل مرقس ( الحق اقول لكم اّن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح يف البحر وال 
يشك يف قلبه بل يؤمن اّن ما يقوله مهام كان يكون لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينام 

تصلون فآمنوا ان تنالوا فيكون لكم)
واصبحت من مثار هذا عندهم عقيدة راسخة يف اذهانهم، اّن كل بحث يؤدي اىل القول اّن 
للكون سنناً وقوانني ثابتة يعّد عندهم متناقضاًً لهذا االصل يف أي زمن مهام كان ويف أي علم 
من العلوم،بحيث اصبحت عندهم عقدة  من هذا االمر، فهم ألغوا قانون االسباب واملسببات 

غالبا وال حاجة لهم بها طبقاً لهذا االصل اال للبحث والدراسة والعلم. 

(١) أنجيل متي ٢١/١٠.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


١٢١
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املطلب الثاين

االصل الثاين:

االميان بقضايا غري معقولة

وهذا االمر ال تختلف فيه فرقهم من كاثوليك او ارثذوكس وبروتستانت فهم يعتقدون اّن 
االميان منحة ال دخل لها بالعقل واّن من الدين ما هو فوق العقل و يناقض احكام العقل واليك 

بعض النقول  من اقوال علامئهم:
١- يقول القس باسيليوس اسحاق (اجل اّن هذا التعليم عن التثليث فوق ادراكنا ولكن عدم 

ادراكه ال يبطله)(١) 
٢- يقول القسس توفيق جيد (اّن الثالوث رس يصعب فهمه وادراكه واّن من يحاول ادراك رس 

الثالوث متام االدراك كمن يحاول وضع مياه املحيط كلها يف كفه).
٣-يقول القديس انسيلم (يجب ان تعتقد اوالً مبا يعرض عىل قلبك بدون نظر ثم اجتهد بعد 

ذلك يف فهم ما اعتقدت).(٢)
٤- يقول االستاذ بييس منصور (اّن من الصعب ان نحاول فهم هذا االمر بعقولنا القارصة)(٣) 

والذي يبدوا
انهم يدركون عدم عقالنية عقيدة الثالوث والتي تدور حولها املسيحية الحالية وقد عجزوا 
عن ادراكها وفهمها ولو عرضت فكرة الثالوث عىل أي عقل لرفضها برسعة ألّن العقل ال ميكن 
ابداً ان يتصور الها ً واحداً مكونا او مركبا من اجزاء او عنارص ثالثة ألن ّهذه االلوهية املركبة 

بزعمهم ال بد لها من مركب يتوىل تركيب تلك االجزاء او االقانيم.
الهندي وهو يربهن عىل استحالة الجمع بني الوحدانية والتثليث  الله خليل  يقول رحمة 
ملخالفة ذلك لكل عقل ومنطق (اّن املثلث ال ميكن ان يكون موّحداً لله بالتوحيد الحقيقي.. 
واّن الواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد والثالثة هي مجموعة آحاد ذاك الّن اجزءها الواحد 
والثالثة لها ثلث صحيح وهو واحد  فلو اجتمع الواحد والثالثة يف محل واحد للزم من كون 

الجزء كال والكل جزءأ وهذا محال) 
فالقساوسة واالساقفة يدركون قبل غريهم من االحبار والرهبان والفالسفة غموض عقيدة 
التثليث ومجافاتها للعقل وبعدها عن الحق والصواب فهم ألجل ذلك يدعون أّن العقل قارص 

واالذهان ال تعقل كل يشء  وهكذا ليربروا ضالالتهم واوهامهم امام السذج والبسطاء.

(١) أنجيل متي ٢١/١٠.
(٢) أنظر املدخل إىل الكتاب املقدس ٢٠٠.

(٣) اإلسالم الفطري األبدي أبو النرص الحسيني ص ٢٠٨.
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املطلب الثالث

االصل الثالث :

ادعاؤهم احتواء الكتب املقّدسة لكل ىشء

 يّدعون أّن الكتب املقدسة حاوية لكل ما يحتاجه البرش سواء يف املعاش واملعاد،  فالعهد 
القديم والجديد يتحويان يف نظرهم عىل كل القضايا الدينية والدنيوية معا  اسمع ملا يقوله 

احدهم هذا تريتورليان وهو من علامئهم يف القرن الثالث عرش امليالدي.
(اّن اساس كل علم عند املسيحيني هو الكتاب املقدس وتقاليد الكنيسة واّن الله مل يقرص 
تعليمنا بالوحي عىل الهداية اىل الدين فقط بل علمنا بالوحي كل ما اراد ان نعلمه من الكون،  
فالكتاب املقّدس يحتوي عىل العرفان وعىل املقدار الذي قّدر للبرش ان ينالوه) نتيجة لذلك 

حدث ما ييل :
١-احرقت مكتبة االسكندرية التي كانت تحتوي عىل كتب البطالسة واملرصيني القدماء قيل انها 

كانت تحتوي عىل ٦٠٠ الف مجلد آنذاك.
٢-بعد انحسار االسالم عن بالد االندلس (اسبانيا والربتغال) قام الكاردينال اكسيبهنيس باحراق 
٨ مثانية االف كتابا عربيا مخطوطا  يف غرناطة وحدها و فيها الكثري من الكتب  املرتجمة 
املعمول فيها عند علامء أوروبا  آنذاك وساذكر فيام يايت من مباحث ماله عالقة بهذا يف 

مكانه املناسب.
 

املطلب الرابع

األصل الرابع

استخدام القوة والسيف ضد من يخالفهم

  ومن يخرج عن دينهم بأبشع صورة جاء يف إنجيل متى (التظنوا أين جئت أللقي سالماً 
البابا أنوثان عند الكالم يف مصادرة الذين  بل سيفاً) ويقول  عىل األرض ماجئت أللقي سالماً 
يخالفون العقيدة الكاثوليكية (اليجوز أن يرتك ألوالد الجاحدين سوى الحياة وترك الحياة لهم 

من االحسان لهم )فلم يقترص الجزاء عىل الجاحدين لكن تعداه اىل أوالدهم 
وترتب عىل هذا األصل هذه املجازر التأريخية أسوق بعضا منها لبيان ذلك : 

١- يف(اسبانيا والربتغال) األندلس سابقاً بعد انحصار نور اإلسالم قامت محاكم التفتيش والتي
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 كانت تجري يف الكنائس واألديرة باحراق  أكرث من واحد وثالثون ألف نسمة للثأر وحكمت 
عىل أكرث من مئتي وتسعني ألفاً بعقوبات أخرى. 

اذا ماقيس مبدة بقاء محاكم التفتيش وكثرياَ ماكان يسبق اإلعدام  وهذا الرقم زهيد جداً 
أنصاره  عن  يكشف  املتهم  لعل  والجسدي،  النفيس  والتعذيب  القايس  والرضب  بالنار  باليك 

ورشكائه.
٢-كانت القوانني تحّمل األبناء أو األحفاد الجرم الذي يدان فيه اآلباء فيسلب حقهم يف املبارشة 
بل  الدماء   من  كثرياً  التاريخ  دّون  وهكذا  املهن.  بعض  ومزاولة  الوظائف  من  الكثري  يف 
والحرق مع يتم ودموع وأنني ووحشية بربرية  مل يشهد لها التأريخ مثيال ولو ضّم هذا مع 
ما فعلوه يف بالد املسلمني بعد الحروب الصليبية لرأيت العجب يف ذلك حيث قتلو سبعني 
ألفا من املسلمني يف املسجد األقىص وكذلك مافعله االستعامر املسيحي بأقطار املسلمني 
مام يندى له جبني اإلنسانية عرقا.وعلق عىل مجازرهم يف هذه الحروب بعض النقاّد وهو 
يتحدث عن اضطهاد الكنيسة (ما أهون الدم عىل من يجوز يف عبادته أكل الدم وعىل من 
يعتقد أّن خالص العامل االنساين من الخطيئة امنا يكون بسفك الدم البرشي الربيء عىل يد 

املعتدي األثيم) 
العدو؟ والجواب ال  ألنهم ينقذون  الحب والتسامح مع  فهل يتفق هذا مع دعواهم يف 
ماورد يف اإلنجيل من كالم منسوب للمسيح (أما أعدايئ أولئك الذين مل يريدوا أن أملك عليهم 
فأتوا بهم اىل هنا واذبحوهم قدامي)  وسبق ان ذكرت بعضا من هذا يف الفصل السابق  فلريجع 

اليه. 

املطلب الخامس

األصل الخامس

منح السلطة الدينية املطلقة للكنائس

انها منحتها لهم اآلناجيل خذ مثًال (الحق أقول لكم كل ماتربطونه عىل األرض   بدعوى 
يكون مربوطاً يف السامء وكل ماتحلونه عىل األرض يكون محلوالً يف السامء) ونتيجة لذلك :

مشدودتان  وقلبه  عينه  بل  عقله  اليه  يرشده  وما  معارفه  يف  حرا  انسان  كل  ليس  أصبح   -١
بشفتي رئيسه الكهنويت فإذا قال إلنسان أنه ليس مسيحياً صار كذلك واذا قال أنه مسيحي 

أصبح كذلك.
٢- ليس مبقدور كل شخص أن  يفهم نصوص الكتاب املقدس بل يتلقى الفهم من رؤساء الكنيسة 
خوفاً من الزيغ واالنحراف،  ففي سنة ١٨٦٨ م أصدر البابا منشوراً يقيض عىل املؤمنني بأن 

يفدوا الكنيسة بأرواحهم وأموالهم وعليهم أن ينزلوا  لها عن آرائهم وأفكارهم
 ولعل صورة التناقض والتالعب تتضح إذا تأملنا يف الجدول االيت  الذي يقارن بني سلسلتي 
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انجيل  لوقا وانجيل متى، ونضع اىل جوارهام ما جاء يف سفر األيام، لنقف عىل األسامء التي 
أسقطها متى، لتنتظم له سلسلته التي أرادها، فقد غرّي يف نسب املسيح، لتتناسب وحساباته 

الخاصة : 
انجيل متى م

(١/١-١٧)
أخبار األيام 
(٣/١٠-١٩)

إنجيل لوقا 
(٢٣/٣-٣٨)

إنجيل متى م
(١/١-١٧)

إنجيل

متى (١/١- 
(١٧

أخبار 
األيام 
-٣/١٠)

(١٩

إنجيل

 لوقا (٢٣/٣-
(٣٨

شالتئيلزربابلزربال٢٢داودداودداود١.

زربابلحننياأبيهود٢٣ناثانناثانسليامن٢.

ريساالياقيم٢٤متاثارحبعامرحبعام٣.

وحناعازور٢٥مينانأبياأبيا٤.

يهوذاصادوق٢٦ملياأسياأسيا٥.

يوسفأخيم٢٧الياقيميهوشافاطيهوشافاط٦.

شمعيأليود٢٨يونانيوراميورام٧.

متائيااليعارز٢٩يوسفأخزياعزيا٨.

مآتمتان٣٠يهوذايواش٩٠٠٠.

نجاىيعقوب٣١شمعونأمصيا١٠٠٠٠.

حسىليوسف٣٢الوىعزريا١١٠٠٠.

ناحوم٣٤متثاتوئاموئام١٢.

عاموص٣٥بوريمأحازأحاز١٣.

متاثيا٣٦اليعازرحزقيالحزقيال١٤.

يوسف٣٧يوسامنىسمنىس١٥.

يّنا٣٨عريآمونآمون١٦.

ملىك٣٩املوداميوشيايوشيا١٧.

الوي٤٠قصميهوياقيم١٨٠٠٠.

متثات٤١أدىيكنيايكنيا١٩.

هايل٤٢ملىكشالتئيلشالتئيل٢٠.

يوسف٤٣نريىفدايا٢١٠٠٠.

والسؤال كيف يجمع علامء الكتاب املقدس بني تناقضات أنساب املسيح؟

بعض  من  سقطت  قد  أسامء  هي  بل  كامل  نسب  شجرة  هذا  من  اليراد   ) بعضهم  قال 
اإلنجيليني، وهذا للتوضيح املوصل اىل الرغبة بإثبات ساللة مؤسسة عىل الصحة التأريخية يف 

خطوطها العريضة أو عنارصها األساسية )
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ولكن بوكاي ال يرى هذا التربير مقبوالً،  ذاك ألّن النصوص ال تسمح مبثل هذا االفرتاض، إذ 
نصوص التوراة الذي اعتمد عليها اإلنجيليون تقول : فالن يف عمر كذا، أنجب كذا، ثم عاش كذا 

من السنني، وهكذا فليس مثة انقطاع.

ويعلق  جداً)،  قارصة  األيام  تلك  يف  النسب  جداول  تأليف  بطريقة  (معرفتنا  آخر  ويقول 
األناجيل قد دفع املعلقني املسيحيني اىل بهلوانيات  أّن نسب املسيح يف  بوكاي بقوله( الشك 

جدلية متميزة صارخة تكافئ الوهم والهوى عند كل من لوقا ومتى )

لكن النتيجة الخطرية واملهمة املرتتبة عىل وجود هذا التناقض هي أّن إنجيل متى مل يكن 
معروفاً للوقا مع أنه قد سبقه بنحو عرشين سنة تقريبا، ولو كان لوقا يعرفه، أويعّده إنجيال 
مقدساً لراجعه وملا خالفه، فدّل ذلك عىل عدم وجود إنجيل متى يومذاك، أو إسقاط االعتبار 
له.ثم ماذا عن يوحّنا ومرقس ملاذا أهمال نسب املسيح ومل يذكراه؟ هل يرجع ذلك لشكهام يف 

صحة متى ولوقا أم خوفاً من سخرية اليهود أم ماذا...؟
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املبحث السابع

العبادات عند النصارى
لقد ذكر رجال الكنيسة نوعني من العبادات وهام الصالة والصوم بشكل واضح ووضع خاص 
لكنهام عبادتان اختياريتان طبقا ملا يراه اكرثهم وليستا فرضني عىل كل من اعتنق النرصانية عىل 

ما يبدو أما الزكاة والحج فقد أشار إليها بشكل موجز. 

املطلب االول

الصالة
وهي ركن من اركان املسيحية وهي تقربهم اىل الله تعاىل عن طريق املسيح ولها رشطان 

اساسيان ال تصح الصالة اال بهام.
الرشط االول: ان تقدم باسم املسيح استناداً ملا جاء يف انجيل يوحنا حاكيا عن املسيح قوله 
(الحق القول لكم اّن كل ما طلبته من االب باسمي يعطيكم اىل االن وال تطلبوا شيئاً بأسمي 

اطلبوا تأخذوا وليكون فرحكم كامًال")(١) 
ملا جاء يف  الكامل بأنهم سينالون ما يطلبون طبقاً  الثاين: ان يسبق الصالة االميان  الرشط 

انجيل مرقص حاكيا عن املسيح قوله:
 (لذلك اقول لكم كل ما تطلبونه حينام تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم)(٢) اما كيـفــية 
الربانية فقد  الصـــالة فهي كام علمهم املسيح بزعمهم كيف يصلون؟وهي املسامة بالصالة 
جاء يف انجيل لوقا نص عن املسيح عليه السالم. (واذ كان يصيل يف موضع ملا فرغ قال واحد 
من تالميذه : يا رب علمنا ان نصيل كام علم يوحنا ايضاً تالميذه فقال لهم: متى صليتم فقولوا 
ابانا الذي يف الساموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كام يف السامء كذلك عىل 
االرض خبزنا كفانا اعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا ألننا نحن ايضاً نغفر لكل من يذنب الينا 

وال تدخلنا يف تجربة لكن نجنا من الرشير)(٣) 
ثم يختارون ادعية اخرى يف صلواتهم من سفر املزامري الذي يقولون عنه انه خزانة ذهبية 

لصلوات داود النبي وغريه من االنبياء عليهم السالم.
ثم يقبضون اكفهم ويقبلون ثالثا باسم االب واالبن وروح القدس ويشريون بها عىل الجبهة 
لروح  اذهانهم  الطقوس. يستحرضون  يؤدوون هذه  وهكذا  الصدر ميينا ويساراً  ثم عىل  اوالً 

الصالة

(١) أنجيل يوحنا ١٨/١٧.
(٢) أنجيل متي ٦/٥.
(٣) أنجيل متي ٦/٥.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


١٢٧

يف بيان الديانة النرصانية

ما يف  يعلم  الله  الّن  بدون كالم  القلبية  وبالتوجيهات  بالقول  الله  ويذكرون  الدوام   عىل 
القلوب. 

عدد الصلوات عندهم ومواقيتها:
واستطيع القول انه ال يوجد عند النصارى عدد معني من الصلوات كام هي عند املسلمني 
املساء  يف  واالخرى  الصباح  يف  احدهام  زعمهم  يقترصون عىل صالتني عىل  فاليهود  يوم،  كل 
ويّدعون اّن الله ميّل من االكثار منها. والنصارى بعضهم يتشبه باليهود فيؤدون الصالة مرتني 
صباحا ومساءاً ويتحتجون مبا جاء يف انجيل لوقا ( افال ينصف الله مختاريه الصارخني اليه نهاراً 

وليًال وهو متهمل عليكم اقول لكم انه ينصفهم رسيعاً) 
وبعضهم يرى ليس للصالة وقت محدد فيصلون يف اي وقت متى شاءوا بال انقطاع كام ذكر 
ذلك بولس يف رسالته اىل اهل فنسالونييك (صلوا بال انقطاع) لذلك زادوها اىل سبع صلوات يف 

اليوم والليلة كااليت:
١- صالة البكور٢- صالة الساعة الثالثة ٣- صالة الساعة السادسة ٤- صالة الساعة التاسعة 
٥- صالة الساعة الحادية عرش ٦- صالة الساعة الثانية عرش ٧- صالة منتصف اللليل  وهكذا 

يحلو لهم ان يؤدوا هذه الطقوس  باسم دين املسيح عليه السالم. 

املطلب الثاين

عبادة الصوم
وهذه عبادة اخرى اال وهي الصوم حيث ميتنعون فيه عن تناول طعام خال من الدسم من 

الصباح حتى بعد منتصف الليل وعندهم مواسم للصوم كااليت:
١- صيام االربعاء ألنه يوافق يوم املؤامرة التي انتهت بالقبض عىل املسيح عليه السالم.

٢- صيام يوم الجمعةّ  يف اعتقادهم قد صلب يوم الجمعة.
٣- صوم امليالد وعدد ايامه ٤٣ يوما تنتهي بعيد امليالد.

٤- الصوم املقدس وعدد أيامه ٥٥ يوما تشمل األربعني يوما التي صامها املسيح مضافاً اليها ١٥ 
يوما اخرى هام اسبوعا االستعداد واآلالم.

٥- صوم الرسل وعدد أيامه قد تزيد و تنقص حسب الطوائف املسيحية وترتاوح مدتها ما بني 
١٥-٤٩ يوما.

٦- صوم العذراء ومدته ١٥ يوما تبدأ من اول شهر مرسي.
٧- صوم اهل نينوى ومدته ٣ أيام ويبدأ يوم االثنني.

او ما  يتولد منه  انفسهم أكل كل حيوان وما  اثناء صومهم يحرّمون عىل  االيام   يف هذه 
يسنتخرج 

http://www.al-maktabeh.com



١٢٨

الفصل الثاين

بعد  بالرأي  احدثوه  ما  و هو  ايضا  اللحم  البقول وحرموا  اكل  ويقترصون عىل  اصله  من 
املسيح متشبهني باملانوية اصحاب ماين وال يوجد يف االناجيل نص يفرض الصوم وامنا فيها ذكره 

ومدحه كالنهي عن الرياء وعدم العبوس يف الصوم (ومتى صمتم فال تكونوا عابسني)(١)

املطلب الثالث

الزكاة والحج
الزهد يف  اليها اال نادرا وتأىت احيانا  من باب  الزكاة فال توجد يف االناجيل ما يشري  اما    
الدنيا والرتهب واالبتعاد عن الرفاهية واذا وجد هناك من يخرج زكاة ماله فانه يذهب به اىل 
الكنائس، وقد اطلقوا العنان ملن اراد ان ينفق امواله يف أي طريق كان ومام تجدر االشارة اليه 
اّن انجيل لوقا يعّد من اكرث االناجيل كالما عن االموال وللفقراء عنده مكانة خاصة، اما الحج 
عندهم هو زيارة للقرب املقّدس للسيد املسيح يف منطقة بيت لحم بالقدس  يف فلسطني وكذلك 
االميان  تعزيز  له دور يف  االخرية  الفرتة  الفاتيكان يف  زيارة  اصبح  القيامة. ورمبا  كنيسة  زيارة 

املسيحي، والله اعلم.

(١)  أنجيل متي ٦/٥.
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املبحث الثامن

مصادر كتب النصارى

مدخل اىل الكتاب املقدس 

اهمها عىل االطالق هو الكتاب املقّدس  ويشتمل عىل تحليل السفار عهديه، العهدالقديم 
الرقيق  الورق  من  ٤٢٢ صفحة  وفيه  الجديد  والعهد  الرقيق،  الورق  من  ١٣٥٨ صفحة  وفيه 
االول  املقام  يف  تتطلب  املستفيضة  والدراسة  ١٧٧٠صفحة.  العهدين  عدد  وومجموع  ايضا  
بعض املعرفة عن خلفيات النصوص الواردة  لرنكز الضوء عىل االماكن التي يجب ان نبحث 
فيها  والنريد ان نتطلع اىل تفسري لكل فقرة عىل حدة،  النه ليس هذا من متطلبات بحثنا،  بل 

نكتفي بلمحة رسيعة لتكتمل عندنا الصورة، ونبدأ بالعهد الجديد إلنه االهّم عند النصارى. 

املطلب االول

العهد الجديد
لقد تسّلمت الكنيسة يف القرن الثاين امليالدي األناجيل األربعة مّتى، ومرقص، ولوقا ويوحنا، 
وما هي إال كتابات بل ومذكرات وتسجيالت يوثق بها عندهم اذ تحتوى عىل شهادة الرسل 
لحياة املسيح وتعاليمه، وباالضافة اىل االناجيل فهو يشمل اعامل الرسل املتكونة من ٢٨ اصحاحا  

ورسائل بولس الرسول املكونة من ٨٧ اصحاحا، لذا ساذكر بعضا منها:
١-إنجيل مرقس :وهو مؤلف من ١٦إصحاحا وقد كتب لألمم وللرومانيني بوجه خاص وهو 
األناجيل  اليونانية وهو أول  باللغة  يقّدم قّوة املسيح للخالص يف معجزاته،وهو قد كتب 
التي دّونت  واقدمها  وقد كتب فيام بني ٦٥ـ ٧٠ أي قبل تدمري الهيكل  املزعوم يف القدس، 
وهو من اقرص االناجيل ومرقس هذا كاتب االنجيل مل يجتمع باملسيح وان كان قد عّدوه 

من السبعني وقد بّرش به يف منطقة اإلسكندرية يف مرص.(١)
الله،عارص  ٢-إنجيل مّتى: كاتبه متى  وكان يعمل عشارا (جايب رضائب ) واسمه يعني هبة 
املسيح ودعاه دعوة شخصية،  والراجح انه كتبه بعد مرقس وقد اطلع عىل انجيل مرقس، 
وقيل كتب سنة ٩٠ ميالدية وهوينفرد عن االناجيل بالكالم عن الكنيسة،ويذكران املسيح 
هو امليّسا،  وهو مؤلف من ٢٧ إصحاحا وقد كتب من وجهة النظر اليهودية حيث يصّور 
املسيح كاملسيا امللك الذي تحدثت فيه نبوأت العهد القديم، وكتب باللغة الرسيانية بعد 

املسيح ب ٨٠ سنة تقريبا 

(١) يقول ول ديورانت( يتفق الناقدون الثقاة عىل اسبقية انجيل مرقس يف الزمان عىل سائر االناجيل وحّدد تأريخه بني عامي 
٦٥-٧٠ م) انظر قصة الحضارة،  ١١/٢٠٨. ومدخل اىل الكتاب املقدس ص٤٤٤.
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الفصل الثاين

حيث ضاعت النسخة األصلية ومل تبق إال ترجمتها باليونانية.(١)
للرسول بولس وانه ظل بدون زواج  لوقا كان صديقا  لوقا: وكاتبه هوطبيب يدعى  ٣-انجيل 
حتى بلغ ٨٤ عاما  وقيل انه كتب ما بني ٦٠ ـ٦٥م،  هو مؤلف من ٢٤ إصحاحا وقد كتب 
عندهم،  وجامال  روعة  وهواكرث  عندهم  بليغ  بأسلوب  وميتاز  اليونان  أهل  من  للمثقفني 
باللغة  وكتب  أيضاً  السبعني  لوقا من  املتشابهة(٢) و ويعّد  باألناجيل  الثالثة  وتسّمى هذه 

اليونانية ايضا، وكان يبّرش به يف منطقة اإلسكندرية.(٣)
٤-إنجيل يوحنا : وهو مؤلف من ٢١ إصحاحا، ويعتقد انه كتب يف زمن متأخر  حوايل سنة 
١٠٠م، وانه اكرث االناجيل بعدا عن الصبغة اليهودية، وهو يدعي فيه ان املسيح هو كلمة 
انه  املسيح عىل  يظهر  الثالثة، حيث  االناجيل  كثري عن  اختالف  وفيه  للبرش،  االخرية  الله 
كالكلمة املتجّسدة الذي يعلن األب بنوته من وجهة نظر الالهوت بينام يذكر يوحنا فيه 
الحواريني  من  يوحنا  يعّد  و  اليهودية  يف  املسيح  عمل  عىل  يرّكز  حيث  منها  شّتى،  صوراً 
االثني عرش،  وقد بّرش به يف مدينة افس  وكتب باللغة اليونانية التي تعلمها بشيخوخته 
وهو يناقض األناجيل األخرى يف كثري من التفاصيل وكثري من الباحثني يف الدين املسيحي 
يشّككون يف صدق القول بأّن يوحنا هو واضعه،(٤) ولقد وردت هناك جملة من االناجيل 
غري القانونية وهي ما كتبه الُكّتاب يف العرص املسيحي املبّكر بعد العرص الرسويل وذلك مثل 
انجيل يعقوب و انجيل نيقودميوس و انجيل االييونني  وانجيل املرصيني، و انجيل العرانيني 
انجيل عريب  و  الطفولية وهو  توما(٥) وانجيل  انجيل  انجيل بطرس و  الناسيني و  وانجيل 
مريم  النجار خطيب  يوسف  حياة  غالباً  تصف  األناجيل  هذه  وكل  وغريها.  برنابا  انجيل 

العذراء وتذكر عجائب املسيح وشيئاً من معجزاته وليس فيها أحكام وال رشائع.
اذن مل يحتفظ التأريخ بنسخة لالنجيل الحقيقي يف حياة املسيح وال يف الخمسني سنة التي 
اعقبته وقد عّللوا ذلك بتلك الرضبات القاسية التي وجّهها اليهود ضد تالميذ املسيح من بعده 
بحيث ازعجتهم عن ان يحتفظوا بيشء من مخلفاته. فلام سكن الغليان وفرتت حّدة املطاردة 
أّلف التالميذ ما يف صدورهم من بقايا الذكريات التي عاشوها مع املسيح، فتحدثوا بها للناس 
اّن  وسّجلوا ما استطاعوا تسجيله وهي اشبه ما تكون مبذكرات وألجل هذا مل يثبت تأريخيا 
املسيح خّلف وراءه انجيًال مكتوبا وكل ما كتب بعده هو من عمل تالميذه، فالدارسون يتفقون 
عىل  اّن التحريف والتناقض واضح جداً واذا سألتهم من املحرّف هل اليهود ام النصارى؟ ام 

االثنان معاً؟هل االقدمون ام املحدثون منه؟ العرب ام العجم؟حاروا جواباً وسكتوا. 

(١) يقول ول ديورانت ايضا  (اّن النّقاد مييلون اىل القول بأّن احد اتباع مّتى اّلفه ونسبه اليه)،انظر املصدر نفسه،١/٢٠٨.
(٢) انظر قاموس الكتاب املقدس،١٢٠-١٢١وانظر مدخل اىل الكتاب املقدس ملجموعة من الباحثني ص٣٩٦-٤١٨.

(٣) يقول ول ديورانت( اّن فيه  ٣٥٠ نصاً من مجموع ٦٢١ تكاد تكون بنصها مقتبسة من انجيل مرقس) انظر  قصة الحضارة 
.١١/٢٠٨

(٤) انظر املصدر نفسه  ١١/٢٠٨.
(٥) انظر قاموس الكتاب املقدس ص ١٢٢.
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ويف القرآن الكريم ملسات كثرية عن عقائدهم وأصل االناجيل قال تعاىل }لََقْد َكَفَر الَِّذيَن 
َقاُلواْ إِنَّ الّلَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم{(١) ثم يفضح طوائف اخرى من اتباع املسيح بقوله }لََّقْد 
نَّ  الََثٍة َوَما ِمْن إِلَـٍه إِالَّ إِلَـٌه َواِحٌد َوإِن لَّْم َينَتُهواْ َعامَّ َيُقوُلوَن لََيَمسَّ َكَفَر الَِّذيَن َقاُلواْ إِنَّ الّلَه َثالُِث ثـَ

الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمْنُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم {(٢)
فليس يف االناجيل ما يحّدث عن املسيح بأنه الله او ابن الله او ثالث ثالثة بل ليس يف 
عرفوا  حواريه  احد  او  املسيح  اّن  اىل  يشري  ما  االناجيل  نص  االوىل حسب  املسيحية  معتقد 

االقانيم الثالثة فهذا مصطلح دخيل عليهم.(٣)
ولسائل ان يسأل اين اختفى االنجيل  الحقيقي؟و اين ذهبت صحائف الكتاب الذي انزل 

عىل عيىس؟حيث مل يجد احد لها أثر اىل يوم الناس هذا. والجواب 
اليهود قاموا مبطاردة املسيح ومن آمن  اذنابهم من  الرومانية ومعهم  اّن السلطة  ال شك 
معه وصادروا كل ما معهم من تعاليم، وكام تقول مصادرهم ظل االضطهاد اكرث من ثالثة قرون 

وقيل اقل من ذلك حيث ظهرت تلك الكتب التي اّلفها تالميذه وسّميت باالناجيل.
ونحن املسلمني أّلفنا كتبا كثرية عن نبينا محمد صىل الله عليه وسلم فهل ما الفناه يعد 
كتابا كالقرآن اوالسنة املطهرة؟ اذن ما كتبه التالميذ يعّد كالسرية للمسيح ال اكرث وال اقل ولقد 
كتبت اناجيل كثرية قيل انها بلغت ٧٠ انجيال وقيل ٣٥ انجيال وقيل ٢٠ انجيال فبعضها يقوم 
عىل التوحيد وبعضها عىل التثليث ولقد ظل االنقسام قامئا حتى انعقد مؤمتر نيقية سنة ٣٢٥م 
قد  وانها  كاذبة  كلها  للتوحيد  الداعية  االناجيل  وعّد  التثليث  مبدأ  فأقّر  قسطنطني  عهد  يف 
اندثرت، وهي موحدة وداعية للتوحيد ولكّن االقدار حفظت لنا انجيل برنابا ليكون كنموذج 

للداللة عليها.
إّن هذه األناجيل متناقضة ومجهولة االصل وقد وقع خالف بني مؤلفيها وعند ترجمتها من 
لغات شتى، وال شك انها تحوي جزءا قليال من االنجيل الحقيقي كام تحوي السرية عندنا القليل 
من القران الكريم والسنة النبوية،وهذا القليل من االنجيل الحقيقي مل يرتك لحاله بل دخله 

التحريف والتناقض.
اسمع اىل ما قاله أحد رجالهم وهوعضو يف معهد مودي للكتاب املقدس جراهام ماذا يقول 
(نعم اّن الكتاب املقدس من صنع البرش رغم اّن البعض جهًال منهم قد انكر  ذلك) وقال ايضا  
( اّن هذه الكتب قد مرّت يف خالل اذهان البرش وكتبت بلغة البرش وبأقالمهم كام انها تحمل 

صفات تتميز بأنها من اسلوب البرش...)(٤) 
فالبون شاسع يف ذلك، فالوحي عند املسلمني إلهام وهو الهي خالص يف معناه ومبناه ال 
َل َعَلْيَنا  يستطيع احد مؤمن صادق ان يتجاوزه وهو مرسل من عند الله قال تعاىل }َولَْو َتَقوَّ

َبْعَض اْألََقاِويِل، 

(١) سورة املائدة، اية، ٧٢.
(٢) سورة املائدة،اية ٧٣،   

(٣) انظر املسيح يف القرآن والتوراة واالنجيل، عبد الكريم الخطيب،  ص ٧١.
(٤) انظر هل الكتاب املقدس كالم الرب، جراهام، ص ٧.
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َألََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِمنِي، ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي {(١)
فالوحي اساس الدين بال ريب وقد كّلم الله تعاىل موىس من وراء حجاب وألهم ابراهيم 
ما يريد وارسل امني السامء جربيل اىل امني االرض محمد صىل الله عليه وسلم، فالوحي هو 
معارف ساموية يتلقاها النبي عن ربه والذي يبدو اّن عدداً من اهل الكتاب قد اعطى لنفسه 
حق التفسري والتعليق او حق االنشاء والتوجيه،  وتكتب عىل انها وحي منزّل من السامء،فهذه 
التوراة تذكر مثًال كيف مات موىس عليه السالم وكيف ناحت عليه نساء بني ارسائيل اربعني 

ليلة؟ وكيف دفن يف قرب غري معروف؟... الخ
فكيف يكون هذا وحياً من الله؟ وعىل من انزل هذا بعد وفاة من انزت عليه التوراة؟

منهم   املؤرخني  كالم  هذا  اّن  فالظاهر  مات.  قد  اليه  املوحى  وموىس  بهذا  اخربهم  ومن 
كتابا  والدخيل  االصيل  فاصبح  منها،   وحذف  لها  اضيف  ما  كثريا  التي  التوراة  اىل  قدضّموه 

واحداً.
 اسانيد الكتاب املقدس:

افرتقت النصارى بعد رفع عيىس عليه السالم اىل شعبتني متخاصمتني، شعبة موّحدة قائلة 
يف  قسطنطني  امللك  أنه  وثني  حاكم  االمر  حسم  وبنوته،ولقد  بألوهيته  قائلة  وشعبة  بنبوته 
القائلة بألوهية املسيح وبنوته والصلب والفداء  القلة  فأّيد  مجمع نيقة حيث اجرى تصويتاً 
ضد  ضارية  حربا  وقاد  لهم  صفعة  وّجه  حيث  ببنوته  ال  عيىس  بنبوة  القائلة  الكرثة  وخذل 
مخالفيه وصادر امالكهم وكبت أنفاسهم وصادر حرياتهم حتى قال علامؤهم (مل يتنرص الرومان 

ولكن رّومت النرصانية)
ولقد عرث بطريق الصدفة عىل انجيل برنابا الذي ميثل بعض التعاليم النرصانية الصحيحة يف 

بيئة مسيحية خالصة فأعلنت الكنائس حربا عليه واغلقت ابوابها تجاهه 
الله  ابناء  دام  ما  اآلثام  اقرتاف  للناس  تزّين  هابطة  قصصا  النصارى  كتب  حوت  ولقد   
يقرتفوها- معاذ الله، اما علامء األسناد فهم يرون من الناحية التأريخية اّن الكتاب املقّدس ليس 
له رواة موثوقون بل اّن اسانيده تشبه اىل حد كبري اسانيد األحاديث الضعيفة واملرتوكة واملنكرة 

بل واملوضوعة يف تراثنا األسالمي هذا من جهة السند.
والدراسة،  والبحث  بالتمحيص  اليه  الباحثني  أنظار  اتجهت  فقد  نفسه  املنت  اما من جهة 
ويكاد يجمعون هم عىل اّن اميان املؤمن اليكتمل  حقا بالكتاب املقّدس والعهد الجديد خاصة 

ما مل يقبل الخرافات واالساطري املوجودة فيه قبل كل يشء. واليك بعض االمثلة:
املثال االول: السيدة مريم يوم وضعت طفلها وكانت تلد الجسد االلهي ام االله املولود كام 

يقولون والناس ال يدرون.
املثال الثاين: يذكرون اّن الله سبحانه نزل من عرشه وصارع عبده يعقوب رصاعاً استغرق الليل 

كله وفازيعقوب ولّقب بارسائيل.

(١) سورة الحاقة، اية،٤٤-٤٧.
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مشوي  عجل  املائدة  وعىل  ابراهيم  النبي  مع  الطعام  تناول  الله  اّن  قولهم  الثالث:  املثال 
وخبزرقيق. 

والزنا  بالسكر  مولعون  بانهم  السالم  عليهم  الله  النبياء  مخزية  صوراً  يذكرون  الرابع:  املثال 
باملحارم واغتصاب االعراض ال سيام املقاتلني الغائبني عن زوجاتهم يف ميدان القتال وهذا 

االمر اليليق بسفهاء الناس فضال عن حكامئهم وسادتهم.
الحقيقة موجود  اكرث من ٢٠ قرنا هو يف  الذي ولد قبل  اّن عيىس  الخامس: يعتقدون  املثال 
قبل خلق السموات واالرض. فهل يوجد عقل يف االولني واالخرين يتسع لهذه التناقضات 
والخرافات االعقواهم املطموسة وهناك اليشء الكثري من امثال هذا، رمبا سأذكرها يف ثنايا 

البحث ان اقتىض االمر. 
انجيل برنابا:

يكاد يجمع مؤرخو النرصانية  عىل انه كان يف القرون االوىل بعد وفاة املسيح عليه السالم 
اناجيل كثرية واّن رجال الكنيسة اختاروا منها اربعة ورفضوا الباقي.

والكثري ال يطلع عىل جميع تلك االناجيل املرفوضة وماذا فيها،  ورمبا لو بقيت تلك االناجيل 
لكانت من اغزر ينابيع التأريخ يف بابها ولتناولها العلامء املحققون بالبحث والدراسة مصونة 
بسياج الحرية واالستقالل يف الرأي ولكان االمر غري ما نحن فيه من املعلومات الهزيلة واملتناقضة 
عن دين وحياة السيد املسيح.ومن املسّلم به اّن انجيل عيىس عليه السالم هو واحد يف هديه 

وبشارته.
 ومن تلك االناجيل (انجيل برنابا) وبرنابا قيل هو احد حواري السيد املسيح ومن انصاره 
عداوة  الناس  اشّد  من  كان  الذي  بولس  عرف  وبرنابا  بالرسل  الكنيسة  رجال  يلقبهم  الذين 
لدينهم فوثق به. ان هذا االنجيل تردد فيه اسم الرسول محمد صىل الله عليه وسلم ٤٥ مرة 

رصاحة(١) 
اصدر البابا انذاك جالسيوس االول بياناً ذكر فيه الكتب التي حرّم قراءتها ومن ضمنها انجيل 
برنابا يف اواخر القرن الخامس امليالدي اي قبل البعثة وبعض علامء اوروبا يرتابون اليوم يف ذلك 

املنشور كام ذكر ذلك الدكتور خليل سعادة يف مقدمته.
 ولقد مرّت القرون وتوالت االجيال ومل يسمع احد ذكراً لهذا االنجيل حتى عرثوا يف اوروبا 
عرص  الوسطى  القرون  يف  وجدوها  ولو  مثينا  كنزا  فعدوها  سنة  مائتي  منذ  منه  نسخة  عىل 

الظلامت الذي ظهر فيه التعصب والجهل ملا ظهرت ابدا.
اجل ظهرت يف زمن الحرية املتألق كام يّدعون وكان موضع اهتامم العلامء وعنايتهم وبحثهم 

وانربى بعض االنكليز فرتجموها اىل اللغة األنكلريية ونرشوها ثم ترجمت اىل العربية.
وكعادة رجال الكنيسة اتهم بعض باحثيهم اّن انجيل برنابا من وضع بعض املسلمني وحاولوا 

يف

(١) انظر بني انجيل برنابا وبني االناجيل االربعة، محمد عبد الرحمن عوض ص٢٩ وما بعدها.
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 تعيني واضعه هل هو رشقي أم غريب أم اعجمي قديم أم حديث؟.
وقال بعضهم ميكن ان يكون كاتبه يهوديا اندلسيا من اهل القرون الوسطى تنّرص ثم دخل 
يف االسالم وكتبه بعلمه الواسع باسفار العهد القديم والجديد وموافقته التلمود وموافقته يف 

بعض مباحثه للقران الكريم  واالحاديث. الرشيفة.
واقول ما كل ما وافق شيئاً يف بعض مباحثه يكون مأخوذاً منه واال لزم ان تكون التوراة 

مأخوذة من رشيعة حمورايب ال وحيا من الله ملوىس عليه السالم
 مع اّن اسلوب برنابا بعيداً جداً عن اساليب املسلمني عامة والعرب منهم خاصة كام اعرتف 
بذلك بعض القساوسة. اضف اىل ذلك عدم اطالع املسلمني يف االندلس وغريها عىل هذا االنجيل 
النصارى  رّدوا عىل  الذين  املسلمني  كتب  بخلو  تحقيقه  مؤيدا  مرجليوت  الدكتور  كام حققه 
يف ذلك الحني فهذا أبن حزم األندليس وابن تيمية الحراين يف املرشق قد كانا من اوسع علامء 
املسلمني يف الغرب والرشق يف ردودهم عىل النصارى ومل يذكرا يف ردهام انجيل برنابا ابدا. ومام 
استنكره الباحثون يف هذا اإلنجيل اشد االستنكار وهو ترصيحه باسم النبي محمد عليه الصالة 
والسالم قائلني ال يعقل ان يكون ذلك كتب قبل ظهور االسالم اذا املعهود يف البشارات ان تكون 

بالكنايات واالشارات.
من  احد  عن  ينقل  الوحي.ومل  خرب  يف  مستنكراً  ذلك  مثل  يرون  ال  الدين  يف  والراسخون 
املسلمني انه رأى شيئاً من هذه االناجيل التي فيها بشارات رصيحة وهناك  يف مكتبة الفاتيكان 
بقايا من تلك االناجيل والكتب التي كانت ممنوعة يف القرون االوىل ما لو ظهرت ألزالت كل 

شبهة عن انجيل برنابا وغريه.
عىل انه ال يبعد ان يكون الذي ترجم انجيل برنابا اىل اللغة االيطالية قد ذكر اسم محمد و 

يف األصل الذي ترجم هو عنه قد ذكر بلفظ يقيد معناه كلفظ البارقليط.
واننا نرجو ان يكون التعّصب املقيت الذي كان يحمل العلامء يف ذلك الزمان عىل طمس 
متى  يعرف  ال  املوجودة  االناجيل  باّن  يّرصحون  لذا  مىض.  قد  وغريها  التأريخية  الحقائق 
الفرنسية  املعارف  دائرة  اكرثها كام ذكرت  ألفت؟واتهم بعضهم بوضع  لغة  بأي  كتبت؟  وال 
ذلك، وبعضهم جعل اصول تعاليمها مأخوذة من االديان الوثنية كام هي يف االغريق الرومان 

وفلسفات اليونان.
االنجيل  لهذا  اّن  قال  من  شبهة  دحض  قد  االنكليزي  الدكتورمرجليوت  اّن  حال  اية  عىل 
من  بأنه  يقول  الذي  الرأي  فّند  سعادة  خليل  والدكتور  املسلمني  وضع  من  وانه  عربياً  اصًال 
وضع القرون الوسطى فأمثال هؤالء وغريهم يجب احرتام ارائهم وان مل يكن دليلهم واضحاً او 

تعليمهم ظاهراً.
يركز االنجيل عىل مسائل كثرية اهمها:

١. التوحيد ورفض التثليث.  
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٢. عدم صلب املسيح كام تقول االناجيل االخرى.
 ٣. اثبات نبوة محمد صىل الله عليه وسلم والبشارة به.

عليهم  الرسل  نهج  مع  غالبا  تنسجم  التى  واالداب  والحكم  واملواعظ  التأريخية  قيمته   .٤
السالم.

تناقضات يف االناجيل: اّن درجة االتفاق بني النصوص بني االناجيل هكذا 
٣٣٠ اية مشرتكة بني ثالثة اناجيل متى ومرقس  ولوقا، و ١٧٨ اية مشرتكة  بني انجييل مرقس 

ومتى، و١٠٠ اية بني انجييل لوقا ومرقس، و٢٣٠ اية مشرتكة انجييل متى ولوقا(١) 
ومن باب االنصاف اقول اّن يف الكتاب املقدس عامة ويف االناجيل خاصة يوجد حق وباطل 

وخطأ وصواب وال بد من التمييز بني الخبيث والطيب، 
فالقول بأّن الله تعاىل خلق العامل بستة ايام هذا حق ثابت يف القران الكريم

اما انه يف اليوم السابع تعب واصابه االرهاق فاسرتاح فيه فهذا باطل ال يليق بالله تعاىل، 
كذلك من الثابت عندنا وعندهم اّن الله تعاىل قىض باغراق قوم نوح بالطوفان الكبري الذي عم 
ارجاء االرض ولكن الزعم بأّن الله تعاىل احّس بالندم بعد اغراقهم هذا ال اصل له بتاتاً، وكذلك 
من الثابت اّن الله تعاىل ارسل مالئكته اىل ابراهيم عليه السالم برسالة معينة واخباره باهالك 
قوم لوط هذا وارد وثابت. اما القول والزعم الباطل بأن الله تعاىل ذهب معهم اىل ابراهيم 

وتناولوا جميعاً الغداء من العجل املشوي فهذا يعد رضبا من السخف.
وامثال هذا الهراء يف الكتاب املقّدس كثري:

واريد ان اسّلط الضوء عىل جملة من التناقضات يف االناجيل ليتأكد القارئ والدارس ما ورد 
من شكوك حول اصله.

هناك اخطاء يف نسب املسيح وتناقضات اذكر بعضها:
١- يف انجيل متى اّن يوسف بن يعقوب ويف لوقا انه ابن هايل فأي الخربين اصح؟.

٢- يف انجيل متى اّن عيىس من اوالد سليامن بن داود ويف لوقا انه من اوالد ناشا بن داود فابهام 
يعتمد؟

٣- يف انجيل متى اّن يف جميع آباء املسيح سالطني مشهورين ويف لوقا انهم ليسوا سالطسن وال 
مشهورين ما عدا داود وناثانفايهام اصح؟

٤- يف انجيل متى اّن سلتائيل بن بكينا ويف لوقا اّن سلتائيل بن نريي فايهام اصح؟
٥- يف انجيل متى اّن اسم ابن زربايد اييهود ويف لوقا اّن اسمه ريسا فايهام يعتمد؟.

٦- يف انجيل متى اّن بني داود اىل املسيح ٢٦ جيًال، ويف لوقا عدد االجيال ٤١  فايهام اصح؟
٧- يف اجيل متى اّن جنسية املرأة التي استغاثت باملسيح ليشفي ابنها انها كنعانية، ويف لوقا 

فينيقية سورية، فايهام اصح؟

(١) انظر ملاذا اسلم هؤالء الغربيون ص٣١..

http://www.al-maktabeh.com



١٣٦

الفصل الثاين

٨- يف انجيل متى اّن التلميذ الخائن الذي قاد الحرس ليدلهم عىل املسيح قال لهم من اقّبل يده 
فهو املطلوب،  فتقّدم اىل املسيح وقال السالم يا سيدي وقّبله فقال له املسيح با صاحب 

ملاذا جئت؟ حينئذ تقّدم اليه الجنود وألقوا القبض عليه وامسكوه، 
اما انجيل يوحنا يذكر انه اخذ يهوذا الجند وجاء بهم اىل هناك فخرج لهم يسوع اي املسيح 

وقال لهم من تطلبون اجابوه يسوع النارصي قال لهم انا هو.فأيهام اوثق؟
٩- يف انجيل متى اّن نهاية الخائن يهوذا انتحر خنقاً،  اما لوقا يقول انه خّر عىل وجه وانشقت 
بطنه وانسكبت احشاؤه كلها فامت فاي الروايتني تعتمد؟.وهكذا لو اردت ان اسرتس لطال 

بنا املقام.وكذلك االمريف قضية صلب املسيح تجد الكذب واضحا ال غبار فيه:
يذكرون اّن املسيح قد صاح (رصخ يسوع بصوت عظيم واسلم روحه واذا حجاب الهيكل 
ينشق اىل اثنني من فوق اىل اسفل واالرض تزلزلت والصخور انشقت والقبور تفتحت وقام كثري 
من اجساد القديسني الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا املدينة املقّدسة وظهروا 

لكثريين.
اما قائد الحراس املئة والذين معه عند القبض عىل املسيح فانهم ملا رأو الزلزال وما كان 

خافوا جداً وقالوا حقاً كان هذا ابن الله.)(١)
قال الشيخ محمد ابو زهرة(وهذه حادثة عظيمة لو صّحت لدونها التأريخ العام الذي مل 
التي  الرومان واليهود إلجل ما رأوه من الصخور  ايضاً آلمن  يرش اىل ذلك بكلمة ولو صّحت 

انشقت واالرض التي تزلزلت واالموات التي نرشت. ال شك اّن هذا يعد مساغا النكار)(٢) 
يف حني مل تورد الروايات واالخبار باميان واحد من اليهود عىل اثر تلك البينات الباهرات، 
ولقد جزم نورتن املسيحي بكذب هذه الرواية او الحكاية املصطنعة وقال: (هذه الحكاية كاذبة 

والغالب اّن امثال هذه الحكايات كانت رائجة يف اليهود بعد خراب اورشليم)(٣) 
   ومن املصادر التي  يعتمدون عليها ايضا وعنها يأخذون عقائدهم ومبادءهم.  

(١) أنجيل مرقس ١٦/١٥.
(٢) أنظر محاظرات يف النرصانية ص ١٧٠.

(٣) املصدر نفسه ص ١٧١.
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املطلب الثاين

العهد القديم
خمسة  من  تتكون  وهي  حرّفت  ثم  السالم  عليه  موىس  عىل  نزلت  التي  التوراة  وهي 
 ٤٠ من  مؤلف  وهو  الخروج  وسفر  إصحاحا،  من٥٠  مؤلفة  وهو  التكوين  سفر  وهي  اسفار 
إصحاحا،وسفر الالويني وهومؤلف من ٢٧ إصحاحا، وسفرالعدد وهو مؤلف من ٣٦ إصحاحا، 
وسفر التثنية وهو مؤلف من٣٤ إصحاحا وتسمى االسفار الخمسة، وهناك ٣٤ عنوانا وردت 
يف العهد القديم بعد االسفار الخمسة  اولها يشوع وآخرها مالخي وتتكّون هذه  املجموعة 
الباقية من٧٣٠ إصحاحا فيها الغث والسمني واذكرها رسدا عىل عجل يشوع و القضاة وراعوث 
وصموئيل االول والثاين وامللوك االول والثاين واخبار االيام االول والثاين  وعزرا ونحميا واستري 
وايوب ومزامري و امثال و الجامعة و نشيد االنشاد واشعيا و ارميا و مرايث ارميا و حزقيال و 
دانيال و هوشع و يوئيل و عاموس و عوبديا ويونان و ميخا وناحوم وحبقوق و صفنيا وحجى  
النصارى  الديانة املسيحية،  فدين  اليهودية وكذلك  وزكريا ومالخي، والتي تعّد اصًال للديانة 
يعّد جزءاً من دين اليهود،وعندهم االميان بالتوراة جزء من االميان باالنجيل وجاء يف االنجيل 
عىل لسان عيىس "(ما جئت ألنقصن الناموس ولكن جئت الكمله)(١) مع اّن التوراة تنّص عىل 
الوحدانية التي تهدم عقيدة التثليث. وهناك تناقض عظيم بني التوراة واالنجيل من جهة،  وبني 
االناجيل من جهة اخرى وذلك  بسبب التحريف والتبديل، قال تعاىل}ولو كان من عند غري الله 

لوجدوا فيه اختالفا كثرياً{(٢)

املطلب الثالث

اعامل الرسل
وتعّد هذه وثيقة تاريخية لقصة تأسيس الكنيسة املسيحية.ومؤلفة من ٢٨ إصحاحا، وهي 
السامء وهي من اهم  لتالميذ وحواري املسيح اىل ثالثني سنة بعد رفعه اىل  مجموعة اخبار 
وثائقهم املدونة تأريخيا اذ تذكر باسهاب كيف تحّول هؤالء التالميذ ومعهم جامعة من فرقة 
يهودية كانت دينها االول هو التوراة ورسولها االكرب هو موىس عليه السالم اىل دين جديد اال 
وهي الديانة النرصانية، والذي يبدو اّن كاتب هذا السفرهو نفسه الذي كتب انجيل لوقا النه 
اشار اىل االنجيل املذكور يف بداية كالمه ولو اّن الجزم بذلك يبقى محل دراسة وبحث وهي 

مشكلة قامئة كرث حولها الكالم.
غري اّن شبه املؤكد ما ورد يف السفر يشري اىل كاتبه من املؤمنني باملسيح وهو من جلساء 

القديسني بولس الرسول النه كثرياً ما اشار بضمري الجامعة "نحن" يف رحالته معه.
(١) أنجيل متي ٤/٦.

(٢) سورة الفرقان آية ٦٠.
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املطلب الرابع

رسائل  القديس بولس الرسول
وهي مؤلفة من٨٧إصحاحا، وكل من يطلع عىل العهد الجديد يصل اىل قناعة باّن بولس 
ان  ومبجرد  املسيحية  للديانة  املؤّسس  أو  السالم  عليه  املسيح  بعد  الثاين  املجّدد  وكأنه  يعّد 
تفتح االنجيل تجد يف ذيله ١٤ رسالة تنسب اليه،  وتعّد رسائله عامة شاملة  وقد حّولت دين 
لذلك يسمى  االمم  اىل ديانة عامة شاملة لكل  ببني ارسائيل  النصارى من دين قومي خاص 

بولس رسول االمم 
 ويرى بعض النصارى اّن بولس يعّد محرراً للديانة النرصانية ألنه بّرش جميع االمم ودعاهم 
اىل االميان باملسيح  وهي ١٤ رسالة ذكرت يف نهاية الكتاب املقدس ورسائله التي كتبها ووجهها 

اىل االمم هي  كااليت:
١- رسالة اىل اهل رومية :وهي اول رسالة ترتيباً يف العهد الجديد وهي اطول رسائله كلها وفيها 

١٦ اصحاحا حيث  يشّدد فيها عىل افكاره يف اّن الخالص باالميان وحده.
٢- رسالته اىل كورنثوس :وهي مدينة يونانية تقع عىل بعد ٤٠ ميًال غرب اثينا عاصمة اليونان 
غاية ما جاء فيها ان يدافع عن نفسه عندما انكر ابناء هذه البلدة ان يكون رسوال للمسيح 

عليه السالم.. وذكر فيها ١٦ اصحاحا.
٣- رسالة اىل كوزنتس الثانية: وفيها ذكر ١٣ اصحاحا.

٤- رسالة اىل اهل غالطّية : ذكر فيها ٦ اصحاحا فقط وتناول فيها افكار بولس مع معلومات مل 
تذكر يف غريها مثل زيارة بولس لبالد العرب وهي تشبه رسالته اىل روما.حيث يؤّكد فيها انه 

ال حاجة اىل الختان والحفاظ عىل رشيعة موىس لنيل الخالص.
الكنيسة ورس املسيح مع  ايضاً. توضح ارسار  الرسالة اىل أفسس: وتشمل عىل ٦ إصحاحا   -٥
فيها تحذير من  كتاباتها وليس  الغرض مع  يذكر  املسيحية ومل  الفداء يف  التأكيد عىل رس 

تعاليم مخالفة له ومل يعالج فيها مشكلة.
٦- رسالة اىل فيلّبي: وتشمل عىل٤  إصحاحا  فقط وهي رسالة شخصية كتبها يف السجن يشكر 
اهل فيليبي بعد ان تبني لهم احواله وثبوته عىل ارائه يف السجن حيث ارسلت له الكنيسة 

معونة مالية كان يف اشد الحاجة اليها.
٧- رسالة اىل كولوّيس : وتشتمل عىل ٤ إصحاحا ويؤكد فيها بشدة عىل اميانه باملسيح عليه 
افضلية  وينكرون  الرأي  يخالفه  من  بوجود  سمع  بعدما  املالئكة  من  افضل  وانه  السالم 

املسيح        
٨- رسالة اىل تسالونييك : تشمل عىل ٥ إصحاحا سبق ان دخلها وزارها وطرد منها ومل يستطع 
املسيحيني واجاب عن بعض  اخبار  اعوانه يسأل عن  احد  اليها،فارسل رسالة مع  الرجوع 

استفساراتهم 
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 ٩- رسالة ثانية اىل تسالونييك تشمل عىل ٣ اصحاحا  رّد فيها عىل الذين تركوا كل يشء منتظرين 
عودة املسيح يقول لهم اّن الوقت مل يحن بعد وحثهم عىل العمل.

١٠- رسالة بولس اىل تيموثاوس: وتشمل ٦ اصحاحا.
١١- رسالة بولس الثانية اىل تيموثاوس: وتشمل ٤ اصحاحا.

١٢- رسالة بولس الثالثة اىل تيطس: وتشمل ٣ اصحاحا.
وادارة  الرعية  شؤون  ادارة  حول  نصائح  فيها  ما  اغلب  معارفه  اىل  شخصية  رسالة  وهي 
هذه  ماهية  يبنّي  ومل  الكاذبة  التعاليم  من  بولس  يحّذر  وفيها  رعائية  تسمى  لهذا  الكنائس 

التعاليم. 
١٣- رسالة اىل فليمون :وهو احد املسيحيني الذين آمنوا عىل يد بولس،يقيم يف كولويس وتشتمل 

عىل اصحاح واحد.
١٤- رسالة اىل العربانيني: ويقصد بهم االقوام السامية الذين ينسبون اىل احد اجدادهم ابراهيم 
العراق، وقد احتوت عىل ١٣ اصحاحا واختلف يف  اور يف  اىت بهم اىل فلسطني من  الذي 

نسبتها اىل بولس النها ال تتفق مع رسائل بولس املاضيًة.

املطلب الخامس

الرسائل الكاثوليكية
 وهي رسائل عامة وهي سبع رسائل كااليت:  

ثالثة منها تنسب اىل القديس يوحّنا الرسول وهو يرّكز عىل رضورة االعامل مع االميان ألجل 
الخالص. فالرسالة االوىل: فيها ٥ اصحاح، والثانية: فيها اصحاح واحد  والثالثة:  فيها اصحاح 
واحد،والرابعة: رسالة بطرس الرسول االوىل وفيها تشجيع املسيحيني الواقعني تحت االضطهاد 
وحثهم عىل الثبات، وهي مؤلفة فيها ٥ إصحاح  والخامسة: رسالة بطرس الرسول الثانية فيها٣ 
السادسة: رسالة يعقوب  وفيها ٥ إصحاحا  والسابعة: رسالة يهوذا فيها اصحاح  اصحاحا، و 
واحد، ورؤيا يوحنا الالهويت و٢٢ إصحاحا، وهي عبارة عن رؤى رمزية لها عند املسيحني معاين 
اشارية معظمها مأخوذ من العهد القديم،  ويختلف املفرسون للعهد الجديد حول مدلولها 

ولكنها ال تخرج عن اعالء شأن املسيح ومقامه يف السامء.(١) 

امام  بها  ويحتجون  عليها  يعتمدون  مصادر  من  املسيحية  الديانة  عند  ما  اهم  هذه 
خصامئهم.

(١) أنظر الكتاب املقدس ص ٣٤.
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املبحث التاسع

اهم فرق النصارى وطوائفهم

هناك فرق وملل كثرية، منها ما هو قد اندثر ومنها ال زالت موجودة فأريد ان اعرج عىل 
اهمها:-

املطلب االول

فرقة الكاثوليك:
الحرب  هو  كنيستها  ورئيس  روما،  يف  الفاتيكان  يف  االم  الكنيسة  اىل  ينتسبون  الذين  وهم 
االعظم الذي يسمى البابا. حيث تعّد هذه الفرقة من اكرب فرق النصارى عىل االطالق واقدمها 
فبابا روما هو املرشد الروحي لهم وصاحب الحل والعقد يف كل ما ميت اىل الكنيسة بصلة وقد 
مضت قرون عدة عىل ذلك وهو يرشف عىل قضايا النصارى ويصدر القرارات التي يلتزم بها من 

كان كاثوليكياً النها متثل الدين عندهم.

املطلب الثاين

فرقة الربوتستانت
وانشقاق  كبري  مترّد  حدث  املسيحيني  عىل  الكاثوليكية  الكنيسة  عنف  اشتد  عندما   
عريض،فطالب عدد من رجال الدين وغريهم باالصالح واذكر منهم عىل سبيل املثال (مارتن 
لوثر) يف أملانيا و(زونجيل)يف سويرسا و(كلفن) يف فرنسا حيث انتهى بهم االمر اىل االعالن عن 
الكنيسة  االكنيسة ووضع نظام خاص بهم يخالف يف عقائده كثرياً من عقائد  انفصالهم عن 
الكاثوليكية.(١) وكثري من املثقفني النصارى ثاروا عىل مقّررات الكنيسة و مضايقة الناس وفرضها 
الهيمنة عىل حياة الناس واصدارها قرارات الحرمان وصكوك الغفران فظهر مارتن لوثر االملاين 
ومن معه ضد البابا  معلنني رفضهم محاربة الكنيسة للعلم والعلامء وحرق االف من الكتب  

العلمية التي الفت يف الفلك والجغرافيا وغري ذلك من العلوم االخرى.

(١) انظر موسوعة االديان، نهى نجار ص ١٨٧، والديانة املسيحية ص٢٣.
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املطلب الثالث

فرقة االرذثوكس
 وهي ما تسمى بالكنيسة الرشقية التي انفصلت عن الكنيسة االم يف روما واتخذت مقراً 
لها يف القسطنطينية ثم يف االسكندرية  واكرث اتباع هذه الكنيسة من الرشق ولهم بطاركة وال 
الكنيسة الحبشية واصبح لها  الفرتة  االخرية انشقت عنها  يخضعون لرئاسة كنيسة روما ويف 

استقالالً عن الكنيسة الرشقية

املطلب الرابع

االرمن
وهم اعضاء الكنيسةاالرمنية املعروفة بالغريغريوسية نسبة اىل مبرشها القديس غريغوريوس 
املنور الذي ظهر يف اواخر القرن الثالث امليالدي  وملا استوىل هرقل عىل االرمن قّرر ان يفرض 
الغرب وعند  نحو  واتجهوا  البيزنذطي   فتضايقوا من حكم  مقرارات مجمع خلقيدونيا  عليه 
فتح املسلمني الرمينيا  عاملوهم  معاملة طيبة يف بداية االمر  ثم قسا عليهم الخليفة املتوكل 
بالله فقمع ثورتهم بشدة  ولقد اعرتف املسلمون لزعيمهم اشوط بكراتوين بلقب ملك.سنة 
٨٦٠هـ واغلبهم يتواجدون يف ارمينيا وسوريا ولبنان اذ يبلغ مجموع االرمن حواىل يف العامل  ٤ 

ماليني.(١) 

املطلب الخامس

االقباط
القبطي لفظ يوناين االصل  معناها مرصي  ولقد استوىل االقباط عىل معظم الكنائس  بعد  
املسيح  بعدة اصالحات  البطرريك عبد  قام  بالسكان،  االديرة آهلة  الفتح االسالمي  وبقيت 
دينية ونقل البطريكية من االسكندريةاىل القاهرة  وعددهم يف العامل يقّدرب٥ ماليني  تقريبا  
وللكنيسة القبطية ٣٠ اسقفا منهم٢٦ يف مرص  و٢ يف السودان وواحدة يف القدس وواحدة يف 
اثيوبيا  ويراسهم االب شنودة الذي انتخب عام ١٩٧١م  وهو اول بطريك مرصي قبطي  ويف 
بهكرئيس  االعرتاف  السادات االب شنودة وسحب  والفتنة طرد  بعد اضطرابات  سنة ١٩٨١م 
بالعودة  الرئيس حسنى مبارك  له  الصحراء  ثم.سمح  عىل االقباط فانزوى يف احد االديرة يف 
اىل القاهرة  فامرس مهامه سنة ١٩٨٥م لالقباط ٧٠ كنيسة ومدرسة  هذا ويبلغ عدد االقباط 

الكاثوليك زهاء ١٠٠ الف نسمة تقريبا(٢)

(١) أنظر موسوعة األديان نهى نجار ص ١٨٥ وما بعدها.
(٢) املصدر نفسه ص١٨٤.
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املطلب السادس

املوارنة

 فرقة تنسب اىل القديس يوحنا مارون وهو راهب متنسك من سوريا الشاملية ظهر يف 
القرن الرابع ومطلع الخامس امليالدى وتويف سنة ٤١٠م  واتباعه لقبوا باملارونيني لقد اعرتف 
الكرىس الرسويل يف روما بكريس انطاكية يف بداية القرن ١٢ امليالدي  وكانوا يعيشون عىل ضفاف 
النهر العايص قرب حمص  ومعرة النعامن  وحلب  وانطاكية ثم لجاوا اىل شامل لبنان  وبنوا 
هناك كنيستهم  ارتحل قوم منهم اىل قربص يف عهد الخليفة املامون  واشتهر منهم علامء مثل 
الكنيسة  ويرتاس  فرحان   السمعاين وجرمانوس  لويس  وسمعان  ويوسف  السمعان   يوسف 
املارونية حاليا نرص الله صغري حيث انتخب عام ١٩٨٦م  ولهم١٣ ابرشية يف لبنان وسوريا بلغ 
عدد رهبانهم ٧٠٠ راهبا  ولهم ١١٦ ديرا  ويبلغ عددهم مليون نسمة تقريبا يف البالد العربية 

ومليون نسمة يف املهجر يف العامل. 

املطلب السابع

الرسيان
 كانوا قبل الفتح االسالمي مييلون اىل العرب  ولهم صالت دم ولغة وملا فتح املسلمون سوريا 
وبالد الشلم استقبلهم الرسيان املخلصني وهربوا من نري االحتالل البيزنطي امتازوا بالرتجمة 
ونقل الفلسفة الىالرسيانية  اوال ثم اىل العربية  واشتهر منهم علامء مثل  يعقوب اسقف الرها 
وابو رائطة التكريتي ويحيى بن عدى وعيىس بن زرعة  ويتواجد منهم يف العراق وسورياولبنان 
ومرص مايزيد عن ١٠٠ الف رسيانياً كاثولييك  ناهيك عن ١٥ الف يف املهجر ولهم ٥٠ مدرسة 
ولهم كنائس ومدارس واديرة منترشة وهي قليلة(١). وهناك فرق قد اندثرت وهي قدمية مثل 

النساطرة واليعاقبة  وغريها ال داعي لذكرها.

(١) انظر املصدر نفسه ص١٧٧ـ١٧٨.
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املبحث العارش

دراسة مقارنة بني االسالم والنرصانية

الدينان  به  يتميز  ما  اهّم  الديانتان  به  مهام متتاز  أن ذكرنا يف صفحات مضت شيئاً  بعد 
االسالمي والنرصاين، يطيب يل ان اجري مقارنة موجزة لتتضح الفروق بينهام:

املطلب االول

مميزات الديانتني
١- االسالم دين دعا اىل العلم ويجل العلامء ويدعو للبحث العلمي النزيه وهناك آيات كثرية 
َا َيْخَىش اللََّه ِمْن ِعَباِدِه  واحاديث صحيحة تؤّكد حب العلم والعلامء منها قوله تعاىل }إمِنَّ
اْلُعَلاَمء{(١) وقوله }َيرَْفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت{(٢) وقوله عليه 

الصالة والسالم ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علاًم سّهل الله له طريقاً اىل الجنة)(٣) 
     واول اية نزلت من القران }اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْإلِنَساَن ِمْن َعَلٍق{(٤) لذلك 
اوروبا يف  منه  تعلمت  الذي  الهائل  العلمي  التقدم  انبثق  منه  بل  والحضارة  العلم  فهو دين 

نهضتها الجديدة عن طريق االندلس واختالطهم باملسلمني عن طريق الحروب الصليبية.
 واستطيع القول إّن االسالم اكمل حضارة انسانية شاملة عرب التأريخ، حضارة شملت الروح 
والجسد والدين والدنيا يف توازن وتكامل.  انه دين  ميّجد الله تعاىل وال يحقر االنسان بل مينحه 
كرامة الّن الله كريم،  وسّخر له ما يف السموات واالرض حيث خلق الله االنسان ليعمر االرض 
َكِثرٍي  ْلَناُهْم َعَىل  يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم مِّ اْلَربِّ  َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِيف  }َولََقْد َكرَّْمَنا 

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال{(٥) مَّ مِّ
اجل انه  دين يجّل االنبياء والرسل عليهم السالم ويعّد االعتداء عىل احدهم انكار للدين 
الوقت ذاته  الثابتة ويفتح املجال يف  القيم  العقيدة ال تتجزأ. دين يؤكد عىل  كله، ذاك  الّن 
للنمو الدائم يف كل املجاالت، وفوق ذلك هو الدين الذي يحوي رشيعة كاملة وله ميزان رباين 

وباختصار هو الدين الذي ينشئ االنسان الصالح.

(١) سورة فاطر، آية ٢٨.
(٢) سورة املجادلة،آية ١١.

باب  ؛ ومسلم يف صحيحه، يف  املجلس، ٢٧/١  به  ينتهي  باب من قعد حيث  البخاري يف صحيحه، يف  الحديث، أخرجه   (٣)
االجتامع عىل تالوة القرآن والذكر، برقم ٢٠٧٤/٢٦٩٩،٤.

(٤) سورة العلق، آية ١-٢.
(٥) سورة اإلرساء، آية ٧٠.
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يف حني تجد النرصانية اعلنت الحرب عىل العلم والعلامء كام مّر يف املباحث املاضية ولقد 
ذكرنا احصاءات عن العلامء الذين راحوا ضحية ذلك وكم احرقوا وقتلوا؟. وال تسل عن الكتب 

واملكتبات التي احرقت يف القرون الوسطى.
فالجاهلية املعارصة والتي تسيطر عليها الصليبية العاملية والصهيونية يف طريقها اىل االنهيار 
ولقد انهار شقها األول الشيوعي بالفعل، ومل يكن احد يتوقع انهياره عىل األقل بهذه الصورة 

املفاجئة عىل الرغم من انها ذات قوة مادية وحربية ارعبت العامل اكرث من سبعني عاماً.
اما الشق الرأساميل والذي يحمل رايته الصليبيون الجدد فقد يتأّخر بعض الوقت لحكمة 
يريدها الله تعاىل، وقد تنتقل السلطة من دولة اىل اخرى،  ومن تكّتل اىل آخر لفرتة من الوقت 
ولكن حسب سنن الله الكونية فإنه ال ينجو من االنهيار وملا راى علامؤهم وعقالؤهم بوادر 

االنهيار نادوا بتصحيح االفكار واملسار.(١)
٢- االسالم يربط االنسان بربه وال يرىض ان يكون هناك وسيطاً بينه وبني الله تعاىل من البرش 
َفْلَيْسَتِجيُبواْ  َدَعاِن  إَِذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  أُِجيُب  َقِريٌب  َفإيِنِّ  َعنِّي  ِعَباِدي  َسأَلََك  تعاىل}َوإَِذا  قال 
ُكُم اْدُعويِن أَْسَتِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن  ِيل َوْلُيْؤِمُنواْ يِب لََعلَُّهْم َيرُْشُدوَن{(٢) وقال تعاىل }َوَقاَل َربُّ
َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن{(٣) فاذا اردت التوبة فالقضية بينك وبني 
الله  تعاىل ال يستطيع احد ان ميحو ذنبه فضال عن أن  يغفر خطيئة غريه وكل البرش امام 

الله تعاىل سواء ال فرق بينهم ابداً
واالساقفة  الرهبان  من  وسطاء  الله  دين  بينك  تجعل  بل  بهذا  تؤمن  فال  النرصانية  اما   -٤
والقساوسة واذا اذنب  العبد  فعليه ان يعرتف امامهم عىل كريس االعرتاف، واذا اقتنعوا 
مبا يقول  فانهم قد يغفرون له وهم يصدرون قرارات حرمان وصكوك الغفران ملن شاءوا. 
وكم هو امر مزعج و تقشّعر له االبدان ان تجلس البنت لتعرتف امام القس مبا ارتكبت من 

ذنوب وخطايا وهو يضحك ليغفرها لها.
٣- االسالم مل يصطدم مع اية حقيقة علمية ابداً، اما النظريات العلمية او الفرضيات او الخياالت 

العلمية، فالعلم إن اقرّها يوماً فانه يبطلها يوماً آخر.
وانا اتحّدى ان يجدوا آية يف القرآن الكريم اوحديثا نبويا ثابتا بطريق قطعي يناقض حقيقة 

علمية من حقائق العلم الحديث.
- اما عند النرصانية فانك تجد تناقضاً كبرياً يف ذلك بينهم وبني العلم، لذلك شّنوا حرباً ال 
هوادة فيها عىل العلم والعلامء كام مّر سابقاً ال ليشٍء سوى  أنهم اّلفوا كتباً او قالوا خالف آراء 

رجال الكنيسة.

(١) انظر رؤية اسالمية،  محمد قطب، يقول( وحني تنهار الجاهلية املعارصة يف النهاية فالوريث الوحيد هو االسالم النه املنهج 
الصحيح الذي نزل من عند الله ليصحح االفكار البرشية املنحرفة)ص٢٣. 

(٢) سورة البقرة،آية ١٨٦.
(٣) سورة غافر، آية ٦٠.
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يف بيان الديانة النرصانية

خذ مثًال عىل ذلك ظهر نجم  مذنب هايل يسمونها نجمة ذات الذيل يف اوروبا ومرّت يف 
سامء روما، فخاف الناس ولجأوا اىل البابا فأشار اليها ودعا عليها ولعنها يف السامء فوّلت هاربة 
ومل تخرج اال بعد سبعني عاماً وينرشون هذا يف كتبهم افتخاراً بذلك بينام العلم الحديث يقّر 
قبل غريه اّن هذا النجم يخرج بشكل منتظم يف كل مثانني عاماً وقد تكرر خروج مذنب هايل 

مراراً وظهر كثريا فوق الدول ويف قرون كثرية فاين هذا من طرد البابا له واشارته عليه؟
٤- العلامء يف االسالم ال مزّية لهم وال فروق عن عباد الله تعاىل،  فهم سواء من حيث العبودية 
لله تعاىل وهم امناء الله يف االرض، وهم ورثة العلم الرشعي، كلام يف االمر اّن الله اوجب 
عىل االمة توقريهم لعلمهم فقط ال غري. وهم يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويخافون 
الله تعاىل وهم اشد خشية لله تعاىل من غريهم وال ميكن الحدهم ان يجزم بغفران ذنوبه 

فضًال عن ذنوب غريه.
    وعلامء املسلمني ال يحتكرون فهم االسالم فهم اعلم من غريهم بال شك اال اّن غريهم من 
املسلمني لهم الحق ان يشاركوهم ويدرسوا مثلهم. وان يكونوا امثالهم اذا سلكوا مسلكهم يف 

طلب  العلم الرشعي.
- اما عند النصارى فالقساوسة والرهبان واالحبار ينظرون للناس من ابراج عالية،  والبابا 
يدعي انه وريث الرشعي والزمني للسيد املسيح وانه  فوق القانون ان صّح التعبري. لذا فهم 
يحرمون من يشاؤون ويلعنون من يشاؤون وهم ينفردون بفهم وتفسري الكتاب املقدس وال 

يحق إلحد ان يفرس االنجيل اال باللجوء اليهم.
تقول االمرية ايبيانك مودواوي االنجليزية والتي ولدت يف احضان املجتمع الربيطاين املتعصب 
للكنيسة الربوتستانتية ( وقد طلبت من البابا يف شهر مارس سنة ١٩٢٩ ان مينحها مقابلة خاصة 
يف قرصه فاستجاب لها البابا فذهبت اىل روما ويف ذهنها اّن البابا رمز للزهد والبساطة والبعد 
عن الرتف و الذي يعّده النصارى الوريث الرشعي والزمني للسيد املسيح لكّنها فوجئت بصورة 
متبتًال زاهداً وجدته غري ذلك،  انه يتقدم مبوكب  اخرى مغايرة،فالرجل الذي اعتقدته راهباً 
مليك جالساً عىل أريكة تحف بها افخر املجوهرات من كل جوانبها محموالً عىل األكتاف من 

الخدم وحوله حرس خاص مبالبس مزركشة.
يف  رأته  فام  بها  تعصف  اشد  بحرية  اصيبت  وقد  البابا  مع  لقائها  من  ايبيانك     خرجت 
الفاتيكان من مظاهر الرتف والدعة يتناقض متاماً مع ما عرفته عن زهد املسيح عليه السالم كام 
انها مل تجد لدى البابا اية اجابات تشفي غليلها فكل ما ميلكه هو تلك املنسوخات واملخطوطات 

القدمية لالحبار القدامى.)(١)  ثم قرأت عن االسالم فاعتنقت اإلسالم بعد ذلك(٢).

(١) انظر كتاب ملَ اسلم هؤالء االجانب،  ١/١٠٣.
(٢) انظر املصدر نفسه،  ص ١٠٥/،  فيه تفاصيل قصة اسالمها واختارت لنفسها اساًم، دي رساواك، واعلنت اسالمها وهي يف 

الطائرة،  امام الداعية خالد شلدراك،  رئيس الجمعية الغربية االسالمية،  سنة ١٩٣٢.م.
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٥ـ االسالم ال يرىض ان يعتقد املسلم ما يشاء وكيفام شاء ّرساً ومينع من اظهار ذلك علناً امام املأل. 
فاالسالم هو الدين الوحيد املؤّهل لقيادة البرشية واخراج االنسانية من ظلامتها فهو الدين 
الوحيد الذي يبني حقيقة الله تعاىل وصفاته قال تعاىل}َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواْألَرُْض 

امَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعامَّ ُيْرشُِكوَن{(١). َجِميعاً َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ
 - يف حني تجد الكنيسة تناقض نفسها وتسمح لرعاياها ان يعتقدوا ما شاءوا خفية امام 
الله تعاىل لكنها ال تسمح لهم باالعالن عن ذلك امام الكنيسة وامام املأل، والويل كل الويل ملن 
يحاول الخروج عن هذه القاعدة  فان علمت بذلك الكنيسة  تريه غضب الرب بشتى انواع 

االذى منها الحرق حياً عىل االخشاب.
٦- ليس يف االسالم تقليد يف قضايا العقائد بل انكر القرآن الكريم عىل الوثنيني املرشكني الذين 
َعَىل  َوإِنَّا  ٍة  أُمَّ َعَىل  آَباءَنا  َوَجْدَنا  }إِنَّا  تعاىل  بقوله  السالم  عليهم  االنبياء  وقفوا يف طريق  
ْقَتُدوَن{(٢) فال يحق للمسلم ان يقّلد غريه عقائديا الّن التقليد بضوابطه اليكون يف  آَثارِِهم مُّ

العقائد عىل راى اكرث املتكلمني واالصوليني.
 اما يف العبادات واملعامالت فاالمر فيه متسع فمن كان مجتهداً حقا ال يحق له  تقليد غريه 

اما العامي البسيط الذي ال معرفة له فعليه ان يقلد احد اقوال العلامء املجتهدين يف الدين.
   اما عند الكنيسة  فاالمر يختلف وعندهم جمود عقيل اىل درجة انك تجد انقياداً أعمى 
للكنيسة،  فهى مل تكتف باحتكار اميان البسطاء بل منعت كذلك قراءة االناجيل دون تفاسري 
الكهنوت الجامدة واملّحرفة التي تاجرت يف خطايا البرش عرب صكوك الغفران وكرايس االعرتاف.

من  الكريم،  حيث حفظه  القران  وهو  االول  لكتابه  تعاىل   الله  بحفظ  محفوظ  االسالم   -٧
لََحاِفُظوَن{(٣)  وعىل  لَُه  َوإِنَّا  ْكَر  الذِّ َنزَّْلَنا  َنْحُن  }إِنَّا  تعاىل  قال  والتزوير  والتبديل  التحريف 
الرغم من تعاقب االزمنة واختالف االمكنة ومحاوالت االعداء من التجّرؤ عليه لكّنه ظّل 
محفوظا يف صدور وقلوب املسلمني فاىّن لهم ذلك. فاالسالم خاتم االديان مّيزه الله تعاىل 

بصون جوهره النقي وخصه بصفاء عقائده ليكون لسائر  الناس.
املوجودة،  فهي محرّفة ومتناقضة واالنجيل  االناجيل  النصارى،   االول عند  املصدر  اما   -
الحقيقي قد اختفى متاما، وكل من يقرأ االناجيل املوجودة يعلم علم اليقني انها بعيدة كل 
البعد من ان تكون منزّلة من عند الله تعاىل وذلك لوجود سيل كبري من التناقضات واالنحرافات 

العقائدية.
  فالكتب الساموية اصابها ما اصابها من التحريف والتبديل النه أوكل امر حفظها لألحبار 

والرهبان فضّيعوها واشرتوا بها مثناً غالياً.

(١) سورة  الزمر، آية ٦٧.
(٢) سورة الزخرف، آية ٢٣.

(٣) سورة الحجر،  آية ٩.
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لَِّنئِ  }ُقل  القران  مبثل  االتيان  من  والجن عىل حد سواء  االنس  تحّدى  تعاىل  الله  اّن  اجل 
اْجَتَمَعِت اإلِنُس َواْلِجنُّ َعَىل أَن َيأُْتواْ مِبِْثِل َهـَذا اْلُقرْآِن الَ َيأُْتوَن مِبِْثِلِه َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض 

َظِهريا{(١)
يف حني تجد االنحراف والتناقض ديدنهم قال الله تعاىل مخرباً عنهم}َوإِنَّ ِمْنُهْم لََفِريقاً َيْلُووَن 
أَْلِسَنَتُهم ِباْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه َوَما ُهَو 
ِمْن ِعنِد الّلِه َوَيُقوُلوَن َعَىل الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن{(٢) واذا كانت هذه جرأتهم عىل العقيدة 
فمن باب اوىل جرأتهم عىل باقي الرشيعة، لقد حرّفوا الكلم عن مواضعه واشاعوا عىل ألسنة 

االنبياء عليهم السالم اقواالً ملّفقة ومنهم السيد املسيح وهو منها بريء.
ذكر الشيخ احمد ديدات يف احد كتبه (اّن املسيحيني يفخرون ولهم الحق بأنهم ترجموا 
الكتاب املقدس كامًال اىل اكرث من ألفي لغة مختلفة... ويفتخرون اليوم بأّن يف حوزتهم ٢٤ الف 

مخطوطاً من االنجيل وان كان ال يوجد فيها اثنان متطابقان)(٣)
٨- يف االسالم صون لاللوهية والتوحيد من الزيغ حيث وصف الله بكل صفات الكامل وابعد 

عنه تعاىل كل صفات النقص وحارب الوثنية والتثليث وتأليه البرش وغريه من املخلوقات.
اال رجال  الالهوت والناسوت ال يعلمها  الواحد ثالثة وهناك رشاكة بني  اما عند، فاالله   -
الكتاب  فليقرأ  االلهية  الذات  عن  سوداء  صفحات  ذهنه  يف  تنطبع  ان  اراد  ومن  الكهنوت، 
املقدس، فبعضهم يعتقد اّن الله تعاىل صلب ومات وقتل واّن العامل بقى ثالثة ايام بال مّدبر 
وال مدير ثم قام ورجع كام كان وانه عاد محدثا وان املحدث عاد قدمياً وانه كان يف بطن مريم 

محموال.(٤)
االبن وهو   اّن  يعتقدون  النسطورية فهم  اما فرقة  اليعقوبية.  تعتقده فرقة  ما  هذا     
املسيح مل يزل متولداً من االب وامنا تجّسد واتحد بجسد املسيح حني ولد فهو اله تام وانسان 
تام ومل يبطل االتحاد قدم القديم وال حدوث املحدث لكنهام صارا مسيحاً واحداً. واّن القتل 

والصلب  وقع عىل املسيح من جهة ناسوته ال من جهة الهوته الّن االله ال تحله اآلالم.(٥)
    فهل رأيت تشويهاً أو تشويشاً لعقيدة التوحيد اكرث من هذه؟  وكذلك لو اطلعت عىل 
صفات الرب يف العهد القديم لرأيت العجب العجاب فهو عندهم يأكل ويرشب ويحرض وليمة 
عند ابراهيم عليه السالم واكل من العجل وانه صارع يعقوباً وكاد ان يرصعه وانه بحث عن 

آدم يف الجنة واّن الله اغرق قوم نوح بالطوفان وندم عىل ذلك.
رضار)(٦)   وال  رضر  (ال  تقول  االصولية  فالقاعدة  الرضر،  اىل  يؤدي  ما  كل  حرّم  االسالم   -٩

ونهى

(١) سورة االرساء، آية ٨٨.
(٢) سورة آل عمران، آية ٧٨.

(٣) انظر كتاب محمد الخليفة الطبيعي للمسيح،احمد ديدات، ص ٤٣-٤٥.
(٤) انظر الفصل، البن حزم،  ٤٩-١/٥٠.

(٥) انظر امللل والنحل، لشهرستاين، ٦٤-١/٦٥.
(٦) الحديث أخرجه
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اعتداء  كل  فحرّم  وباطنه   االثم  ظاهر  باجتناب  وامر  والعلنية،  الرسية  الرذائل  كل  عن   
عىل االنساب كاالعراض واألموال واالرواح والعقول ومنها الخمور واملخدرات وغري ذلك. النها 

خبائث.
- اما عندهم، فاملّطلع عىل ما يجري داخل الكنائس واالديرة يجد عجبا،  وقد ذكرنا بعضاً 
منهاوقد يصاب بخيبة امل. فهم يرشبون الخمور داخل الكنائس ويجوزون االختالط بل الرقص 

والغناء والعناق وغريذلك.
االحكام  من  كثري  الكتاب عن غريهم يف  أهل  مّيز  ولقد  واملحبة  للتسامح  يدعو  االسالم   -١٠
الرشعية، مثل دفع الجزية ومثل زواج نسائهم وأكل ذبائحهم  وغري ذلك وليس ادّل عىل 
ذلك من الوثيقة العمرية ألهل القدس حيث اعطى لهم حقوقهم كام مّر حتى قال املؤرخ 
لودينج ( استقبل اقباط مرص وهم مسيحيون جيوش العرب واالسالم استقبال املنقذين ال 

استقبال الغزاة الفاتحني)(١) 
ـ اما اهل الكتاب وخصوصاً النصارى فتأريخهم ميلء بالحقد الدفني عىل املسلمني بل حتى 
عىل اليهود واستطيع القول حتى عىل الطوائف املسيحية االخرى، فهل بلغك ما فعله الكاثوليك 
رقاًم  أنهم كرسوا  عاماً؟اذ  ثالثني  دامت  التي  أوروبا  الدينية يف  الحروب  الربوتستانت يف  ضد 
قياسياً يف القتل والحرق والتطهري العرقي وما البوسنة والهرسك وكوسوفا عنا ببعيد فهم يرتبون 
عىل الكراهية والحقد الدفني قال الفيلسوف الكبري الدكتور جوستاف لوبون متأسفاً ما نصه (اّن 

العقيدة الكاثوليكية املتوارثة فينا تجعلنا من ألد االعداء للمسلمني)(٢)
   واسمع اىل نشيد االيطاليني الذين يعلمونه و يلقنونه الصغار والكبار كأنه نشيد وطني 
(ليمت الشعب االسالمي التعس وليحارب هذا الدين االسالمي الذي يضع املخدرات من النساء 

تحت ترصف السلطان، اين سأحارب بكل شجاعة ملحو القران وبذلك اموت طليانياً رشيفاً)(٣) 
   انهم يتهمون االسالم بانه رش وخطر كام قال دانيل بايبس مدير منتدى الرشق االوسط (اّن 
االسالم قد حّل محل الشيوعية كخطر واّن الخطر الجديد أي االسالم مساٍو يف رشه ألمرباطورية 
الرش القدمية ـاالتحاد السوفييتي ـ بل اخطر الّن الشيوعيني وان اختلفوا مع الغرب سياسياً اال 

انهم مل يختلفوا معهم يف نظرتهم لالمل وطريقة الحياة)(٤) 
  اما ستيفن امرسون يف برنامجه التلفزيوين الذي عرض يف عام ١٩٩٤م تحت شعار ـ الجهاد 
يف امريكاـ فقط ربط بني االسالم واالرهاب وعّد الجهاد االسالمي هو تفجري القنابل لقتل اآلمنني 
االبرياء يف كل مكان بالعامل.(٥) وايّده القس بات روبرتسون وهو يصف االسالم بانه (دين عنيف 
يريد ان يسيطر ثم يدمر اذا كانت هناك حاجة)(٦) وقال هذا الدعي يف قناة فوكس نيوز (اّن 

(١) انظر الصليبية الحديثة، ص ١٠.
(٢) انظر اثار عبد الحميد بن باديس، ٥/٤٦٤ ومقدمة سجل مؤمتر جمعية علامء الجزائر محمد بشري االبراهيمي ص٦٥.

(٣) املصدر نفسه، ٥/٥٠.
(٤) انظر كتاب االسالم املتشدد وصل امريكا، نقال عن كتاب الصليبية الحديثة ماذا تريد،  ص ١٣. 

(٥) املصدرنفسه،  ص ١٤.

(٦) املصدرنفسه،  ص ١٤.
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١٤٩

يف بيان الديانة النرصانية

االسالم خدعة هائلة واّن القرآن هو رسقة دقيقة من الرشيعة اليهودية.. واّن محمداً كان 
قاتًال واّن التفكري يف االسالم دين سالم هو احتيال كبري)(١) 

- يحدثنا االستاذ سونو "sono" عن تجربته الخاصة اذ يذكر انه( حينام كان طفًال يف احدى 
القرى االفريقية كان يأتيهم صباح كل يوم احد من املنّرصين مرتدياً بزة بيضاء وقبعة بيضاء 
وقميصاً أبيض ورباط عنق أسود منتعًال حذاءاً ابيض عىل ظهر حصان أبيض وكان يجيد لغتهم 
املحلية أكرث مام يجيدها بعض السكان املحليني وكان اللون االبيض عند االفارقة يف اعتقادهم 
قاسياً يجمع العجائز  للنقاء والطهارة ويذكر أّن راعي الكنيسة –القس- كان فظاً غليظاً  رمزاً 

والشيوخ ويسوقهم بالسوط ويقتادهم اىل الكنيسة فهل هذا العمل انساين؟).(٢)
  انهم يعززون روح العداء والكراهية يف الوقت الذي يّدعون انهم رسل السالم واملحبة. فها 
هو القس جريي فالويل يصف الرسول محمداً صىل الله عليه وسلم ( انا اعتقد أّن محمداً كان 
إرهابياً) ويف برنامجه الذي دام ٦٠دقيقة يف مقابلة له عىل شبكة  c.b.c قال إّن املسيح رضب 
مثًال للحب وكذلك فعل موىس لكّن محمداً عليه السالم رضب مثًال معاكساً واّن نبي االسالم 
كان رجًال عنيفاً ورجل حرب)(٣) والغريب أنك تجد وزير العدل جون اشكروفت املحسوب عىل 
اليمني املسيحي يف مقابلة اذاعية يقول وضح النهار ( االسالم دين يطلب فيه الله منك ان ترسل 
ابنك ليموت يف سبيله اما املسيحية فهي عقيدة يرسل فيها الرب ابنه ليموت من اجلك)(٤) وقال 
محمد أسد الذي اسلم وهو يتحدث عنهم ( اّن هذا البغض الشديد لالسالم واملسلمني والذي 
أسفرت عنه الحروب الصليبية ما زال ينمو ويتزايد حتى أنه أصبح عادة وسجية لدى الشعور 
الشعبي األورويب فكلام ذكر كلمة مسلم، حتى لقد دخلت يف االمثال السائرة عندهم ( أوروبا 
ولدت من رحم الحروب الصليبية)(٥)  يف حني تجد يف سفر  أشعيا(٦) تنّبأ بخراب بابل ـ العراق 
ـ واّن جيوش األمم سوف تأيت من كل مكان من االرض والسامء لتقيض عىل كل يشء واّن بابل 
سوف تلقى مصري مدينتي الفساد سودوم وعمورية،  وسوف تظلم السامء فال ترى الشمس 
والقمر واألطفال ميوتون والبيوت املنهوبة تسكنها الذئاب فهذا هو الخراب املكتوب عىل بابل 
التي كانت بهاء املاملك واّن ساعتها قريبة وايامها ال تطول حتى اّن الرئيس االمرييك بوش حني 
النبي اشعيا ونبواءات  لتحقيق رؤيا  االلهية  العناية  العراق قال(انه مبعوث  اعلن حربه عىل 

العّراف نوسرتدا موىس تنبأ بخراب العراق وهو مؤمن بالنرص عىل جيوش بابل).(٧)

(١) املصدر نفسه،  ص ١٤-١٥.

(٢) املصدر نفسه،  ص ١٤-١٥.
(٣) انظر الصليبية الحديثة ماذا تريد،  ص ١٥ وانظر االسالم يف الخطاب االمرييك،  رضا هالل،  يف جريدة االهرام،  الصادرة يف 

مرص ٢٠٠٣/١/١٧- ١٤ ذي القعدة ١٤٢٣هـ.
(٤) انظر الصليبية الحديثة ماذا تريد،  ص ١٥.

(٥) املصدرنفسه،  ص ٢٦.
(٦) العهد القديم،  سفر اشعيا،  االصحاح ١٣.

(٧) انظر الصليبية الحديثة ماذا تريد،  ص ١٨.
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١٥٠

الفصل الثاين

١١- االسالم يتعامل مع الناس بوضوح وصفاء نية ويحرّم الطرق امللتوية من الخداع واملكر ألّن 
الغاية ال تربر الوسيلة وكثرياً ما دفع املسلمون رضيبة هذا الخلق النبيل يف تاريخهم.

منها.(١)   لذا سأذكر بعضاً  املكر والتزييف  انواع  فانهم ميارسون شتى  الكنيسة  اما رجال   -
يعدون مواكب ومستوصفات متنقلة عامئة جوالة يف نهر النيل خذ مثًال كان املنرصون يعلنون 
يحملون  الناس من كل حدب وصوب  فيأيت  بوقت طويل  ان يصل  قبل  الطبيب  عن مجيء 
ببث  العالج  بدل  املنّرص  يقوم  االثناء  هذه  ويف  الطبيب  قدوم  وينتظرون  املساكني  مرضاهم 
سمومه العقائدية ويدعوهم اىل التثليث بدل التوحيد من غري ان يتحرّك ضمريه آلالم البرش 
املنتظرين فلام جاء الطبيب اخذ يدعوهم للنرصانية وقد تكّررت هذه املشاهد يف اكرث من بلد 

افريقي.
حينام حط املنّرصون يف أفريقيا ارادوا خداع االفارقة فامذا فعلوا؟  وهذا ديدنهم اذ صّوروا 
املسيح بصورة رجل اسود زنجي ومريم العذراء عىل انها زنجية مبالمح افريقية وكذلك نحتوا 
التامثيل للمسيح وللعذراء باللون االسود وكانوا يصطادون االفارقة بواسطة اللون االحمر يأتون 
بسفن بحرية يحملون معهم مناديل قرمزية يلّوحون لهم بها،  فاستثارت هذه املناديل االفارقة،  

فصعدوا اىل السفن األوروبية ليحصلوا عليها فوقعوا يف الرق واخذوهم عبيداً اىل أوروبا.(٢)
ومن ذلك يعملون املخيامت الكشفية للفتيات واالندية الرياضية املختلطة وشبه العارية 
احد  يقول  ثم هناك كام  رذيلًة  وال  فضيلًة  بني  يفرقون  وال  وال حراماً  يعرفون حالالً  ال  وهم 
املنرصين (إّن هذه البيوت واملخيامت يجب أن تكرث حتى ميكن أن تجتذب هؤالء الطلبة اىل 

مملكة املسيح)(٣)
تجد اآلماً وحيث تكون اآلالم تكون  ويقول دانيال بلس أحد املنّرصين (حيث تجد برشاً 
وعىل  للتبشري  مناسبة  فرصة  فهنالك  الطبيب  اىل  الحاجة  تكون  وحيث  الطبيب  اىل  الحاجة 
الطبيب أن يقّدم للمريض اذا انرصف من عيادته نسخة حسنة الطبع من االناجيل ووصفة 

خاطئة وبعد ايام يكتشف املريض ان انجيل الطبيب كدوائه)(٤)
هذا واّن معظم االطباء املنرصين كانت تنقصهم الدراية بعلم الطب لذلك تجد االفارقة يف 
عرص التنصري واالستعامر. كانوا اسوأ منها قبل هذا العرص حيث انترشت امراُض كثرية اخطرها 
واثبتت  وااليدز  الزهري  واخرها  والجدري  والكساح  والجذام  والبلهاريسيا  واملالريا  التدرن 
التقارير اّن صحة االفارقة الذين مل يحتكوا باملستعمرين واملنّرصين هي افضل بكثري من صحة 
بقدر ما كان تضليًال وتدجيًال  ناجحاً  املنّرصون مل يكن تطبيباً  الذي مارسه  فالتطبيب  غريهم 

وحراباً يغرسونها يف ارواح وقلوب االفارقة املرىض املساكني.(٥)

(١) استغلوا حب االفارقة للموسيقى والغناء فاقاموها يف الكنائس بحفالت جامعية وعندها يبدأ ادخالهم يف النرصانية،  
     انظر التنصري واالستعامر،  ص ٧٦.

(٢) انظر اوروبا والتخلف يف افريقيا،  ص ٣٦٩.
(٣) انظر التبشري واالستعامر،  ص ٢١٥.

(٤) املصدرنفسه،  ص ٦٣.
(٥) انظر التنصري واالستعامر يف افريقيا السوداء،  ص ٨٩-٩٠.
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١٥١

يف بيان الديانة النرصانية

وهل بلغك ما قام به الكاردينال ال فبجريي الذي بقي منّرصاً يف الجزائر اربعني عاماً وعجز 
عن تنصري مسلم واحد حيث لجأ اىل حيلة وخدعة بنى يف منتصف الطريق بني جبال االوراس 
ـ  وسامها  الصوفية  الطرق  بعض  تكايا  تشبه  مسيحية  زاوية  او  تكية  الفرسة  شط  وبحريات 
بيت الله ـ وطلب من املنّرصين ان يلبسوا لباساً مشابهاً ملالبس املرابطني هناك ما عدا لباس 
اليهم وينّرصنهم  الرّحل  الرعاة والبدو  الحيلة ستكسب  اّن هذه  الرأس يرتدون قبعة واعتقد 
ويقدمونهم هبة لفرنسا بعد تنصريهم ولكنه فشل فشًال ذريعاً كام فشل يف ان يحّبب فرنسا 

للجزائر باسم املسيح)(١) 
 فاذا رأيت كنائس وسط حدائق خرضاء محاطة باشجار باسقة فال تغّرتبها فاّن لهم نوايا 
القرمزية  واملناديل  بالهدايا  النساء  اىل  يتوددون  انهم  الحالكة.  الليايل  من  اشد سواداً  سوداء 
والسلع األوروبية وبعد ادخال املرأة يف النرصانية يلحق بها اطفالها ويجري فصلها عن زوجها 

قانوناً فال يجد زوجها مناصاً من اعتناق النرصانية رغبة يف اللحاق بارسته.
١٢- اّن املسلمني ملا ابتعدوا عن االسالم بجهود االعداء من الداخل والخارج تخّلفوا عن ركب 
الحضارة بسبب تخليهم عن االسالم، لذلك ملا كانوا ربانيني ملتزمني باالسالم كانوا يف حضارة 

راقية وكانوا سادة العامل ألكرث من عرشة قرون.
 اما النرصانية ملا كانوا متمسكني بها ويعيشون تحت نفوذ البابا وسلطته يف القرون الوسطى 
كانوا يف ظالم دامس وملا خرجوا عن الكنيسة وحاربوها وعزلوها  السيام بعد الثورة الفرنسية 
وحركات االصالح الدينية تقّدموا اي انهم ملا ابتعدوا عن الكنيسة تقّدموا وعندما كانوا متمسكني 
بها تخلفوا. وتجدهم يتحدثون بعكس هذا فاملنّرصون يف افريقيا يربطون بني التقّدم األورويب 
التقني العلمي وفوقيتهم وبني التخلف األفريقي ودونيته ويقولون لهم اّن اي افريقي يعتنق 
املسيحية ميكن ان يكون مثلهم متوفقاً وعاملاً بارعاً ومتقدماً اذا اعتنق النرصانية وملا دخلوا يف 

الكنيسة بثوا االفكار واملبادئ املثبطة لهم.(٢)
١٣-  اصدار نرشات عديدة فيها موضوعات مختلفة يفرغونها يف قالب مسيحي تنصريي و يتوىل 
كتابتها منّرصون افارقة دخلوا يف النرصانية، فهم اقدر عىل مخاطبة السكان املحليني حيث 
يعمدون اىل متويه الحقائق ويفّرسون القرآن وفق اغراضهم الخبيثة خذ مثًال قوله تعاىل }إِْذ 
ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم َوِجيهاً ِيف  ُِك ِبَكِلَمٍة مِّ َقالَِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ الّلَه ُيَبرشِّ

ِبنَي {(٣) ْنَيا َواآلِخرَِة َوِمَن اْلُمَقرَّ الدُّ
اغلبه  االفريقي  الشعب  اّن  املعلوم  و من  املسيح  الوهية  االية عىل  بهذه  يستدلون  فهم 
ساذج وجاهل تنطيل عليه مثل هذه واال فآدم عليه السالم تلّقى من ربه كلامت ال كلمة واحدة  

فهل هو اله

(١) انظر التبشري واالسترشاق ص ٣١-٣٢.
(٢) انظر التبشري واالستعامر، ص ٢٠٥.

(٣) سورة ال عمران،  آية، ٤٥.
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١٥٢

الفصل الثاين

 ايضا لنكون نحن ابناءه الهة كذلك؟انهم يأخذون ما يشاؤون ويوزعون كتباً مشبوهة مثل 
ميزان الحق د. غاند والطبيب يف االنجيل والقران السكندر جيد  وشخصية املسيح يف االنجيل 
والقران و تسلك هذه الكتب اخبث االساليب امللتوية والدهاء الفساد عقائد االفريقي، وقل 

مثل ذلك عن اذاعات التنصري اذ تفّرغ شحنتها يف الهواء لتخرتق اذان االفارقة.
١٤-اما اماكن العبادة فالفرق واضح يف الديانتني:

يقدم  الخنازير،وفيها  لحوم  ويأكلون  الخمر  يحتسون  فيها  مختلطة  ذكرنا  كام  فالكنائس 
الكنيسة  لها صدى يف جدران  يرقصون ويغنون واملوسيقى  يقولون وفيها  الرباين كام  العشاء 
اضافة اىل انها مليئة بالتامثيل والصور ملعبودهم املسيح وروح القدس وملريم ويوسف النجار 
والصلبان تزين الكنائس يف الداخل والخارج واليؤم الناس الكنيسة اال يوماً واحداً يف االسبوع 

وهو االحد وباقي املناسبات اذ تقرع االجراس فيها.
اما عند املسلمني فاملساجد نظيفة خالية من التامثيل والصور واليدخلها اال الطاهرون اذ 
ليس فيها اختالط كام عندهم  وال رشب مسكر فيها وال رقص وال غناء امنا القرآن يتىل وال يسمح 
لجنب وال لحائظ وال لنفساء بدخول املسجد بل ال يسمح رفع الصوت تأدباً مع بيت الله تعاىل، 
هذا واملسلمون اذا ارادوا الصالة فهم يقفون يف صفوف منتظمة طاهرين يتجهون اىل قبلة 
واحدة وعىل هيئة واحدة واملساجد ترفع فيها كلمة التوحيد والشهادتان باوقات منتظمة عىل 
طول العام ويؤم املسلمون املساجد يف اليوم خمس مرات ويصّلون الجمعة كل اسبوع مرة ويف 

االعياد ورمضان وموسم الحج فاملساجده عامرة بالعباّد والقامئني والصامئني والركع السجود.
١٥-يف اصل املسيحية االوىل قد فرض الحجاب وكذلك عند اليهود. ولكنهم قد حرصوا الحجاب 
اليوم بني جدران الكنائس ال تلبسه النساء اال عند الصالة يف الكنيسة اشبه ما يكون بالحجاب 

املتّربج وكذلك تلبسه الراهبات فقط.
اما عند املسلمني فالحجاب يجب عىل املرأة يف الصالة وخارجها يف املساجد وغريها وكل 
امرأة بالغة عليها أن تتحّجب امام الرجال الذين يحق لهم ان يتزوجوها اما امام املحارم ويف 

البيوت فالحرج يف ذلك.
١٦ـ االسالم الغى الفوارق والتمييز العنرصي بني بني البرش واكرم املراة واعطاها حقوقها كاملة 
قبل اوروبا بقرون وانقذ الناس من آفة الظلم وحّث الناس عىل التفكر يف الكون ودعاهم 
الجاد  ووحرر  العمل  الربا والرشوة ودعا اىل  التفرق واالختالف وحارب  الوحدة ونبذ  اىل 
االنسان من الخرافات والخزعبالت واالوهام والشعوذة واكل االموال بغري حق وانقذ  اتباعه 

من الرق واالستعباد  وغري ذلك.
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املطلب الثاين

تقويم الديانة النرصانية
اّن االديان  الساموية تستقي كلها من معني واحد ويف النهاية تهدف اىل غاية واحدة ذاك 
الّن الدين يف حقيقته عمل الروح يف تهذيب غرائز النفس وعمل القلب يف السمو بالبدن وعمل 
االميان يف اصالح الناس وهو هدف واحد وما االنبياء واملرسلون عليهم السالم اال وسطاء لتقريب 
القلوب من الله تعاىل  كلام باعدت بينها االهواء وجمع الصفوف كلام فرقتها االنانيات واملطامع 

وتأليف االمم كلام اججتها نار الحروب الدولية و دعوات االحقاد والعصبيات املقيتة.
اجدادنا مشارق  فتح  وملا  االولية.  الحضارات  اسس  اقامة  االديان جميعا يف  اشرتكت  لقد 
العقائد واالديان مام  النبل والتسامح واحرتام  التأريخ اروع آيات  االرض ومغاربها سّجل لهم 
جعل حضارتهم ملتقى حضارات االمم املختلفة والعقائد املتباينة فوقف املسلمون يحاربون 

وثنية الفرس وعبادتهم للنار وهرطقة الروم وعبادتهم للصليب.
اّن امة االسالم اعلنت للدنيا مبادئ الحق والحرية والعدالة وملا استولت عىل الحكم يف كثري 
من بقاع االرض احرتمت العهود وعدلت بني الغالب واملغلوب حتى ذكروا اّن نصارى العرب 
يف بالد الشام  وقفوا بجانب املسلمني ضد مظامل الرومان حيث قال اهل حمص للمسلمني ( 
والله لعدلكم وحكمكم احّب الينا من ظلم الرومان ولندفعن عنكم جند هرقل حتى يكتب 

الله لكم النرص)
اّن املسيحيني اليوم قد اساءوا فهمها وابتدعوافيها  وحرّفوا فيها وتالعبوا مببادئها واستغلت 
من نواح عدة حتى استغلوها لنرش االستعامر احياناً يف بالد شتى وجعلوها رشيعة وطقوساً 
املسيح  اسم  واتخذوا من  والحفالت  االعياد  يف  وسكراً  بالكنائس وجعلوها رقصاً  يف صلواتهم 
وانتهاك  الدماء  فيها من سفك  فعلوا  ما  قرأ  من  وكل  الصليبية،  الحروب  لتهيج  اداة  الطاهر 
االعراض وغدر اآلمنني ونكث للعهود ثم كانت محاكم التفتيش يف االندلس ـاسبانيا،الربتغال 
ـ ينضح جيبنيه عرقاً( فهل سمع التاريخ جرائم اشّد مام فعله هؤالء وفظائع رجالها وقسوة 
قلوب الذين ارشفوا عليها عقوداً بل قروناً ومل يخجلوا ان ينسبوا كل هذا اىل السيد املسيح من 
القسوة والهمجية حيث اشعلوا املذابح الطائفية يف البلدان التي استولوا عليها حيث ارسلوا 
البعثات ياسم التعليم فهل يا ترى كان عملهم تعلياًم وتبشرياً؟ال والله ما كان اال افساداً ودساً 
وتنفرياً وكفراً وتغريراً باالطفال والنساء والبنات. اما بلغك ما ألصقوه بالرسول االعظم محمد 
صىل الله عليه وسلم من القاب وتهم وافرتاءات؟  سآيت عليها بعد قليل انهم ال يرتكون نقيصة 
اليه بأيب هو وامي عليه الصالة والسالم،وال نستغرب  اال الصقوها به وال جرمية اال ونسبوها 
عنهم ذلك فالكتاب املقدس نجد فيه اكرث من هذا صفات ال تليق بالله سبحانه وال بانبيائهم 
املقدسني عندهم، فام بالك نبي االسالم  ! وال اريد هنا ان اجرح شعورك فاذكر لك ما يقولون 
وليس من رسالتنا الكذب وقلب الحقائق وتحقري االنبياء والرسل ابدا، وال اجبار الناس عىل دين 

غري دينهم وال اكراه االطفال عىل صالة غري 
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صالتهم انهم هكذا يفعلون يف كنائسهم ومدارسهم التبشريية كل هذا باسم السيد املسيح 
عليه السالم، كذلك ابتعدوا عن تعاليم عيىس عليه السالم ومل يقيموا العدالة االجتامعية حتى 
اثرى اغنياؤهم عن طرق الظلم واالستغالل واالحتكار والقامر دون ان يعرفوا حالالً او حراماً 
حيث نشأ عندهم طبقة الرأساملية القاسية املتحّجرة حتى بلغت بهم القسوة ان كان احدهم 

ميلك عرشات القرى ثم يبيعها وما عليها من دواب وفالحني ومزارعني. 
كل هذا اّدى اىل ان يثور الفقراء واملعدمون عىل هذا الوضع وانقلبت فيام بعد اىل ثورة 
العدالة االجتامعية  نفسية عىل مبادئ هدامة لكل دين ومحاربة لكل رشيعة فهدموا رصح 

فاكتسحت االديان واالخالق كام اكتسحوا االموال والحريات.
اّن الديانة املسيحية اليوم اساءت للسيد املسيح اوالً حيث حرفوا مبادئه ورشيعته واسأوا 

ثانيا لكل دين ساموي عىل وجه االرض الّن الناس قد حقدوا عىل كل دين مهام كان.
واىل دعاة املسيحية انكم تقرأون وصايا املسيح يف االناجيل التي بني ايديكم اذكركم بيشء 
منها تقرأون (احبوا اعداءكم باركوا العينكم)(١) فاين مباركتكم العينكم واين محبتكم العدائكم؟ 
كم حرّقتم من قرى وخربتم من مدن ويتمتم من اطفال واميتم من نساء او حولتم من ديار اىل 
خرائب وبالقع؟  ام اين حبكم العدائكم كم حرقتم منهم احياءاً كم صلبتم منهم يف وضح النهار 
بتهم زائفة؟وكم شنقتم وصببتم فوق رؤوسهم الزيت الحار؟ اما قال انجيلكم (من رضبك عىل 
خدك االمين فادر له الخد االيرس)(٢) فاين التسامح والصفح الذي تتكلمون به؟و اين ادارة االخد 

االيرس ملن لطمكم عىل الخد االمين.؟
اننا نراهم اعتدوا عىل من مل يعتد عليهم ورضبوا من مل  اننا ال نجد اال عكس هذا متاماً 

يؤذهم وسلبوا اموال وممتلكات من مل يأخذ منهم شيئاً.
بأهل  فعلوه  ما  بلغك  السالم،اما  عليه  املسيح  لتعاليم  متاما  مخالفة  مبادئ  يعلنون  انهم 
بيت املقدس حينام استحلوا القدس يف حمالتهم حيث قتلوا سبعني الفاً من املسلمني داخل 
املسجد االقىص  انها صورة ذكرها مؤلفوهم ومؤرخوهم ولو دّققت فيها لرتّحمت عىل ما فعله 

التتارواملغول وجند هوالكو بأهل بغداد ستة ٦٥٦هـ
انسينا ما فعلوه يف الحربني العامليتني؟ لقد اعلن الغربيون قبل ان ينترصوا مبادئ ويلسن 
وقفوا  الغلبة  لهم  ومّتت  انترصوا  فلام  االربع  والحريات  املشهور  االطلنطي  وميثاق  العرشة 
ينقضون الكتاب االبيض لعرب فلسطني ووقف ترومان يريد ادخال مائة الف يهودي لفلسطني 
رغاًم عن انف اهلها. ثم وقفت ثالثة وثالثون دولة ممن تزعم انها حاربت محور الظلم لتقّر 
تقسيم فلسطني سنة ١٩٤٨م واعطاء افضل ما فيها الخبث شعب عىل وجه االرض،  هكذا فعلوا 
عىل سمع الدنيا وبرصها انهم يحكمون برؤوس مل تعرف اال الكربياء وبقلوب مل تعرف الله بل 

لتمتص الدماء

(١) أنظر األنجيل.
(٢) هكذا علمتني الحياة.
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 وتنرش الفناء انهم يحكمون بنفوس مل تعرف اال الغرور وبأيد مل تعرف اال الرسقة.
الذين  اليهود هم  ذاك الّن  اليهود من فلسطني  املسلمني عىل طرد  يتحاربوا مع  ان  بدل 
حاربوا السيد املسيح وسعوا به اىل الحاكم الروماين ويذكر انجيلهم انهم قتلوه وصلبوه واتهموا 
كل  متناسني  اليهود  مع  تحالفوا  قد  االسف  مع  نراهم  العذراء.  مريم  الصديقة  الطاهرة  امه 
الخصومات معهم عرب التأريخ  وبلغ االمر ان يصدر مجمع الفاتيكان فتوى بتربئة اليهود من 
دم املسيح عليه السالم عام ١٩٦٢م. نراهم اليوم متحالفني مع اليهود كام كانوا خصامء للحق 
معاً يف املايض قد اصبحوا اليوم وسطاء للباطل اجل انهم اليوم ركائز لالستعامروكام قال الدكتور 

مصطفى السباعي (من عرف الحق لّذْت عنده التضحيات ).(١)
الكاثوليك والربوتستانت؟ امل يبلغك  الدينية بني  اما بلغك ماذا فعلوا يف املذابح واملعارك 
االضطهاد الديني يف اوروبا وماذا جرى يف القرن الثالث عرش امليالدي وحتى القرن السادس عرش؟ 
وما كانت هجرة االوروبيني اىل امريكا يف اول االمر اال فراراً من االضطهاد الديني وطمعاً فيام 
عند الهنود الحمر،  امل يحجروا عىل العلم والفكر معاً؟ امل يكفروا من خرج عىل سلطانهم؟امل 
يحرقوا العلامء واالالف من الكتب العلمية؟وكل ذلك حدث باسم املسيح عليه السالم واملسيح 

منها براء.
ولكنهم  اليه  ينتقلوا  مل  امنوا  فلام  السالم  عليه  باملسيح  يؤمنوا  ان  قبل  وثنيني  كانوا  انهم 
نقلوها اليهم ومل يأخذوا من دينه ولكنهم اعطوه من وثنيتهم ومل يستفيدوا من دين املسيح 
بل اسأوا فهم العقيدة واالخالق،  اما اتاك ما يجري يف اعياد ميالدهم من مهازل باسم املسيح 
انهم يرقصون ويختلطون ويرتكبون من الفواحش واملعايص مام تستغرب حلم و صرب الله تعاىل 

عليهم.
اننا لو توّجهنا بالسؤال اىل أي نرصاين عىل وجه االرض وطلبنا منه ان يحدثنا عن حقيقة 
دقيقاً عن ذلك ملا استطاع، اذ لكل واحد  دينه ومعتقداته يف طبيعة املسيح ويعطينا تصوراً 
منهم تصّور يختلف عن الباقي، فاالولون اختلفوا والباقون من باب اوىل. اسمح يل ان اذّكرلك 

ببعض ما يقولون وهو من باب ناقل الكفر ليس بكافر.
او  النار  الشعلة من  االب مبنزلة  املسيح من  اّن  او  الله  الهان من دون  وامه  املسيح  (اّن 
اّن مريم عليها السالم مل تحمل باملسيح تسعة اشهر بل مّر يف بطنها كام مير املاء يف امليزاب 
ذاك الّن كلمة الله دخلت من اذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعته) أنك لتجد يف 
عقائدهم عجباً هذه عقائد غريبة مل يسمع بها حتى عيىس عليه السالم اجل  انها تحريفات 
اوجدها اليهودي املتنّرص بولس وعصابته بحيث لو نرش فكر تأليه املسيح بني حواري املسيح 
ورأوه راي العني لرجموا صاحبه  بالحجارة ولكنه فعل هذا الصنيع بعدهم. اىل غري ذلك مام ال 
يتسع البحث لذكره وحرصه فكل هذا الخبط هو غيض من فيض وقليل من كثري ومل يستندوا 

عىل أي اساس علمي او برهان عقيل. 
والغريب اّن كل اصحاح نقيض ملا قبله اال نادراً وكل فقرة تهدم ما بعدها فال علم وال دين 

بل 

(١) هكذا علمتني الحياة.
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هي مجموع خياالت وروايات واساطري اختلط فيها الحق بالباطل وامتزج الغث باملسمني، 
اجل انك تستطيع القول اّن الخرافات جرء ال يتجزأ من طقوسهم وشعائرهم ويسمونه دين 
املسيح زوراً وبهتاناً، وهم يظنون اّن املسلمني غافلون فرييد جنود التبشري ان يلصقوا امثال 

هذه االساطري بأذهان ابنائنا بكل طاقاتهم ولتخريب عقائد وضامئر املسلمني.
لقد حاول قبلهم عدو آخر ماكر يهودي انه عبد الله بن سبأ ان يطبق افكار بولس واساليبه 
من  بهم  املغّرر  بعض  ومبساعده  وابنائه  بالعصمته  والقول  عيل  يف  الغلو  فاشاع  االسالم  يف 
اقمشتهم  من  وقامشاً  اوصافهم  من  ثوباً  له  ينسجوا  ان  ارادوا  حيث  والهدامني  الشعوبيون 
ليسرتوا بها افكار ابن سبأ حتى ال تعرف يهوديته فكان علامء االمة من محدثني ومفرسين لهم 
باملرصاد فالحقوه وشّخصوه من ساعته ومل يغّرت به اال السذج والبسطاء الذين هم اساس كل 

بالء عىل مر التأريخ.

املطلب الثالث

االضطهادات الرومانية ضد املسيحني
يذكر املسيحيون انهم تعرضوا خالل فرتة زمنية محدودة من سنة ٦٤م اىل ٣١٣م اىل سلسلة 
من االضطهادات ما مجموعها عرشة اضطهادات اذ مل تكن متواصلة، واّن هذه االضطهادات 
التحديد عدد الضحايا  الذي امروا بها ومل يعرف عىل وجه  االساسية كانت مرتبطة باالباطرة 

خاللها.
١- اضطهاد نريون سنة ٦٤م بدأ عىل اثر اتهامه للمسيحيني باحراق روما وكان اشهر الضحايا 

هو الرسول بطرس بولس.
٢- اضطهاد دوميسيا نوس سنة ٩٥م حيث ذهب ضحيته عدد من ارستقراطي روما ونفي خالله 

القديس يوحنا اىل بامتوس.
٣- اضطهاد سبتموس ساويروس سنة ٢٠٣م حيث منع املسيحيني من نرش اميانهم والتبشري به 

واشهر ضحاياه القديستني بربتوا وفليسيته.
اغناطيوس  القديس  ضحاياه  اشهر  م   ١٠٨-١١٢ سنتي  بني  حدث  نوس  ترايا  اضطهاد   -٤

االنطايك.
٥- اضطهاد ماركوس او ريليوس سنة ١٧٧م اشهر ضحاياه شهداء مدينة ليون الفرنسية والقديس 

بوستينوس.
٦- اضطهاد مكسيمنوس سنة ٢٣٦م ضد االسافقة واتهموا باضعاف الروح القتالية يف االمرباطورية 

لرفضهم التجنيد االجباري وابرز ضحاياه البابا بنطانوس والقديس هيبو ليتوس.
اجرب  اذا  واستعداداً  شموالً  االكرث  و  االقىس  كان  ٢٤٩-٢٥١م  بني  حدث  دانيوس  اضطهاد   -٧

جميع
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 املسيحيني من رجال ونساء واطفال يف القرى واملدن عىل تقديم االضاحي لاللهة.
٨-اضطهاد فالريانوس حدث بني سنتي ٢٥٨-٢٦٠م الذي اجرب االساقفة عىل التخيل عن اميانهم 
املسيحي ومعهم من اداء شعائر دينهم وصادر امالك املسيحيني االغنياء منهم وسد عجز 

خزينة الدولة واشهر ضحاياه البابا سكستوس الثاين واسقف قرطاجة القديس فربيانوس.
٩- اضطهاد اورليانوس حدث بني سنتي ٢٧٠-٢٧٥م وكان فيه ضحايا ال يعرف عددهاعىل وجه 

التحديد. 
١٠- اضطهاد ديو فلسيانوس وخلفاؤه حدث بني سنتي ٣٠٣-٣١٣م حيث بدأ بطرد املسيحيني 
من االدارة والجيش وامر االمرباطور بهدم الكنائس واحراق الكتب املقدسة وسجن االسافقة 
وبعد تنحي ديوقلسيا نوس عن العرش سنة ٣٠٥م توقفت االضطهادات يف الغرب لكنه من 
جانب آخر استمر واشتد يف رشق اوروبا وآسيا الصغرى وسويرسا ومرص اىل ان انتهت سنة 
٣١٣م ملا اصدر االمرباطور قسطنطني مرسوما سمح فيه ألول مرة مبامرسة شعائرهم الدينية 

بحرية يف الدولة الرومانية.
االلهة  عبادة  يف  املشاركة  املسيحيني  ورفض  سياسية  معظمها  فكان  االضطهاد  اسباب  اما 
مام جعلهم خارج وحدة االمرباطورية واعدائها واتهام املسيحيني بعالقات سفاح واكل اللحم 
البرشي ال سيام يف القرنني االوليني، ولقد اعّد املسيحيون  من قتل منهم شهداء ألنهم  متّثلوا 
باملسيح حيث بذلوا الذات يف سبيل االخرين فبنيت الكنائس فيام بعد عىل قبورهم وارضحتهم 

وبدأ املؤمنون منهم يحّجون اليها للتربك بها عىل مر العصور

املطلب الرابع

مذابح املسلمني عىل أيدي أعدائهم
بعد ان ذكرنا اضطهادات النصارى التاريخية اريد ان اذكر بعضا من اضطهادات املسلمني 
عرب التأريخ الحديث  اذ  دفع املسلمون رضيبة دينهم وثبتوا وتحملوا أنواعاً من الجرائم يف 

سبيل الله تعاىل : 
١) مذابح املسلمني عىل ايدي املغول والتتار وجيش هوالكو ٦٥٦هـ عند سقوط بغداد.

٢) مذابح املسلمني يف بيت املقدس  عىل ايدي الصليبيني حيث قتلوا ٧٠ الفا منهم بعد ان 
لجئوا اىل املسجد االقىص.

٣) مذابح املسلمني عىل ايدي االسبان اثر سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش.
٤) مذابح املسلمني عىل ايدي الهنود عىل اثر انفصال باكستان عن الهند، حيث قّدت باملاليني 

و كان وراءها بريطانيا.
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٥) مذابح املسلمني عىل ايدي اليوغسالف يف عهد تيتو اليهودي حيث أباد ثالثة أرباع املليون  
من املسلمني و القى بعضهم يف مفارم اللحوم.

أنهم  لهم سوى  باكاملها ال جرمية  قرى  احرقوا  للمسلمني يف كشمري حيث  الهنود  مذابح   (٦
مسلمون.

٧) مذابح املسلمني يف فلسطني عىل ايدي اليهود يف سنة ١٩٤٨ و ١٩٦٧ و يف بريوت عام ١٩٨٢ 
وغريها.

التي اندلعت سنة ١٩٧٥ وانتهت  اثر الحرب  ٨) مذابح املسلمني يف الحرب االهلية يف لبنان 
سنة ١٩٩٠.

٩) مذابح املسلمني يف السودان عىل ايدي النصارى والوثنيني. التي دامت أكرث من عرشين عاما 
وقتلت اكرث من مليوين من البرش.

١٠) مذابح املسلمني يف البوسنة والهرسك عىل ايدي الرصب.
املقام  بنا  لطال  املسلمني  ما حدث ضد  كل  نستطرد  ان  اردنا  ولو  فيض  من  وهذا غيض 
ولكن يبدو اّن التكتل الصليبي والصهيوين مل يكن يف يوم من االيام اشّد تأمرا منه اليوم والعامل 

االسالمي مل يكن يف يوم من االيام اشّد هواناً عىل الناس وتفرقا وضياعا منه اليوم(١).
١١) مذابح املسلمني عىل أيدي النظام السابق يف العراق بحروب مفتعلة يف إيران والكويت 
وشامل العراق والحصار اإلقتصادي الذي دام أكرث من ١٢ عاماً ثم تبع ذلك اإلحتالل األمرييك 
الظامل للعراق ثم تتابعت املذابح عىل أيدي املسلحني الجدد واملليشات التي متدها ايران 
للعراق استقالله ويزيح عنا اإلحتاللني  الله تعاىل أن يعيد  تحت حامية األمريكان، نسأل 

األمرييك واإليراين.
١٢) مذابح املسلمني عىل ايدي الروس يف تركستان االسمية وافغانستان والتي جرت يف الربع 

االخري من قرن العرشين املايض  وغريها الكثري مام يشيب من هولها الولدان.
 ١٣) اما لو اردنا كشف امللف الدموي لقتل املسلمني االبرياء.(٢)

عرقي  تطهري  من  الهرسك  و  البوسنة  ورجالهم  النصارى  فعله   نفَسام  فستجد  بلغاريا  يف 
ففي سنة ١٩٨٥م حيث تعرّض ٤٥ الف مسلم من اصل مقدوين البادة جامعية  وما بني  سنة 
١٩٥٧ـ١٩٧٠م ابادوا عرشات االالف وزج ببعضهم يف السجون  والقى املسلمون املنحدرون من 
اصل تريك انواعاً العذاب والبالغ عددهم اكرث من مليون ونصف نسمة انذاك حيث خططوا 

لتغيري هويتهم االسالمية(٣) ولكن الله خّيب ظنهم بثبات املسلمني أمامهم.

(١) انظر مجلة الدعوة، عدد ٧٨ جامدى اآلخر ١٤١٩ أكتوبر ١٩٩٨ ص ٢١.
(٢) انظر رسالة الجهاد، عدد ٨٤ ص٢٢.

(٣) انظر التنصري واالستعامر يف افريقيا السوداء،  ص ٤٥.
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االسالمية  االغلبية  ذات  املدارس  من  االسالمية  العلوم  بإلغاء  قاموا  الزائفة  للحرية  واثباتا 
ونرشوا قصصاً تهاجم االسالم واملسلمني وتسخر من دينهم وعبادتهم ومل يكتفوا بهذا بل اعدوا 
الدولة  للمسلمني حيث صورتهم  العداء  بروح  الدوسوا وغذّوها  ارهابية خاصة تسمى   فرقاً 
البلغارية عىل انهم عمالء وجواسيس، وقاموا باضطهاد ثقايف وسيايس وديني لهم والغاء دورهم 

وهّجروا بعضهم  قرساً بغري حق رشعي أو قانوين.
عنوة وألقوا بعضهم عىل الحدود الرتكية يف وضح النهار عىل مرأى العامل الحر ومسمع منه 
وامام منظامت حقوق االنسان التي تغّط يف نوم عميق وارغموا البعض عىل التنصري وتغيري 
دينهم واسامئهم وكل من ُهجر ترك ماله ودياره استحوذ عليها البلغار ظلاًم وعدواناً و ال ذنب 

لهم اال النهم مسلمون.
    وكذلك قاموا بهدم املساجد واغلقوا ابواب اغلبها حيث بلغ عدد املساجد التي هّدمت 
او اغلقت اكرث من ١٥٠٠ مسجداً،  وكل هذا حدث يف اواخر القرن العرشين واجربوا بعضهم 

عىل ارتداء املالبس االفرنجية العارية او شبه عارية (١) 
وآخر ما وصلوا اليه يف دولة السويد وفرنسا حيث اصدروا قانوناً سنة ١٩٨٧ يجيز تنصري 

اطفال املسلمني قرصاً فامذا نحن فاعلون؟.

املطلب الخامس

تصّدع الكنائس النرصانية
كانت  حيث  السالم،  عليه  املسيح  مجيء  قبل  الرومان  بني  حدث  االنفصالقد  جذور  اّن 
غريب  وقسم  يوناين  سكانه  غالبية  رشقي  قسم  شطرين،  اىل  منقسمة  الرومانية  االمرباطورية 

التيني، ومقرّها روما وسبب االنقسام اختالف القبائل هناك.
وملا بعث املسيح عليه السالم استمّر الرومان مبوقفهم بعيدين عن ديانة املسيح حتى سنة 
٣١٣م حدث تحّول هام يف تأريخ االمرباطورية بل يف تأريخ النرصانية عىل حد سواء، حيث كان 
اول امرباطور يعتنق النرصانية اال وهو قسطنطني وباعتناقه انتهى االضطهاد للرعايا املسيحيني  
االقليات  لجميع  العبادة  حرية  فيه  منح  الذي  ميالنو  براءة  باعالن  امراً  اصدر  حيث  هناك 
الدينية ومنهم املسيحيون وبعد ان انفرد قسطنطني االول بحكم االمرباطورية الرومانية بشقيها 
قّرر عام ٣٢٤م نقل عاصمتها من روما يف ايطاليا اىل تركيا حالياً عىل ضفاف البسفور عىل اثر 
موقع مدينة يونانية قدمية كان اسمها بيزنطة فشّيد هناك عاصمة جديدة اطلق عليها اسم 
القسطنطينية نسبة اليه والتي افتتحت عام ٣٣٠م لتكون عاصمة االمرباطورية بشقيها الرشقي 
والغريب فتقاطر اليها املسيحيون من كل حدب وصوب وهكذا استمّر األمر ردهاً من الزمن ثّم 

بدأ االختالف

(١) انظر صحيفة الرأي العام املرصية، عدد ٧٢ سنة ١٩٨٧.
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مقتل  بعد  سيام  ال  آخر  اتجاه  اىل  رسيعاً  الكنائس  بني  الجدال  وتحول  يزحف  والجدل   
االمرباطور ميخائيل الثالث بدسائس باسيليوس املكدوين،  وكانت بينهام مكاتبات ومراسالت 
املجمع  ثّم  ٨٦٨م  سنة  رومانية  مجمع  عقد  حيث  نيقوال  البابا  مع  سيام  ال  جرى  ما  حول 
القسطنطيني سنة ٨٦٩م وظهر الرصاع الفكري القومي يف الكنيسة فلم تعد املسألة مسألة دين 

لكنها اصبحت مسألة سلطة وقومية 
فانفصلت كنيسة االقباط املرصية باالسكندرية عىل اثر املجمع الرابع املنعقد يف خلقيدونية 
من  بطريركها  عىل  حكم  ما  واما  اهني  قد  تراه  الذي  الوطني  ولشعورها  لبطريركها  انتصاراً 

الحرمان متعصب ألنه ملذهبه ورأيه هو الصحيح وان خالفه كل بطاركة العامل.
ثم انفصلت الكنيسة اليونانية الرشقية عىل اثر هذاين املجمعني املنعقدين يف قسطنطينية 
أي الرشقي اليوناين عام ٨٧٩م وقبله الغريب الالتيني عام ٨٦٩م فانفصلت الكنيسة اليونانية عن 

كنيسة روما وصارت كنيستني(١)
١- احداهام تسمى الكنيسة الغربية البطرسية او الكاثوليكية : تقول اّن مؤسسها بطرس الرسول 
كبري الحواريني واّن الباباوات خلفاء له كام ترى انها صاحبة السلطان الديني عىل كل كنائس 

العامل وكان سلطانها ميتّد اىل بلجيكا وايطاليا واسبانيا وفرنسا والربتغال.
اليونانية األرثوذكسيةوهي ال تعرتف اال باملجامع السبعة  الثانية تسمى الكنيسة الرشقية   -٢
التي سبقت مجامع القسطنطينية والتي حدث فيها الخالف واالفرتاق كام ال تعرتف لبابا 

روما بالسيادة والرياسة.(٢)
الذي  القسطنطينية هو  اذ ترى بطريرك  التقارب  الزمن وجرى  وقد تغرّي موقفها لعوامل 
ييل البابا يف الرتبة مبارشة بعد ان اعرتفت لبابا روما باّن له االسبقية بالتقدم ال بالسلطان فقط  
االبيض  البحر  والعرب وجانب من جزر  واليونان  بالد روسيا  الكنيسة يف  وميتّد سلطان هذه 
املتوسط. ولقد جمع البطريرك ميخائيل كريوالري مجمعاً سنة ١٠٥٤م يف القسطنطينية حيث 
ارسل رسالة اىل جميع بطاركة الرشق يخربهم بها بكل ما جرى يف القسطنطينية وكذلك عن 
ادعاءات وكفران الكنيسة الرومانية وحذرهم من الرشكة معها، ويف هذا الوقت توّقفوا عن ذكر 
البابا يف اثناء الخدمة االلهية يف كل الكنائس الرشقية. ويف هذا الوقت أيضاً استمرّت الكنيسة 
الغربية باالرصار يف مواقفها العقائدية والطقسية والقانونية وانقطعت نهائياً عن االتحاد مع 
الكنيسة الرشقية وهكذا بعد هذا االنفصال التام بينهام اصبحت الكنيستان الرشقية والغربية 
الخالف واالنقسام  تعمالن منفردتني وليس الحداهام أي عالقة مع االخرى وترّتب عىل هذا 

اآلثار االتية:
١- كل كنيسة تعمل يف منافعها الخاصة فلم يعد هناك وجود للمصالح الدينية املتبادلة.

بكامله  االصيل  الكنييس  والتنظيم  املسيحي  لالميان  حامية  نفسها  الرشقية  الكنيسة  ترى   -٢
والقامئة عىل ايضاحه وتحديده وانها وضعت لذاتها هدفاً اساسياً.

(١) أنظر املدخل إىل الكتاب املقدس ص ٣١٠.
(٢) املصدر نفسه ص ٣١٢.
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من  بدعوة  املجامع  عقد  واستمّر  املسكونية  املجامع  عهد  انهى  قد  االنفصال  هذا  بعد   -٣
الباباوات ورئآستهم والخروج بعقائد وتعاليم جديدة.

واتجه  املاملك  بقية  مثال  عىل  حقيقية  مملكة  العربية  الكنيسة  يف  البابا  سلطة  جعلت   -٤
اتجاهات سياسية واحياناً له صفة علامنية اكرث من أي وقت مىض،  وهكذا تحّول رؤساء 
الكهنة االعلون ونواب املسيح اىل سياسني،  وملا كانت السياسة ال اب لها وال ام خاض البابا 

ومن معه من االحيان االعيب السياسني مع خداع وحروب واستبداد.(١)
٥- ضعفت روح الديانة والكنيسة يف عهد هذا البابا ثّم استمر الحال عىل ذلك اىل ان سقطت 
الكنيسة الرشقية اليونانية االرثذوكسية وذلك عندما فتحها املسلمون العثامنيون عند فتح 

القسطنطينية، سنة ١٤٥٣م  

املطلب السادس

منــاقشــة وتحــليل
اّن املتأّمل فيام كتب عن النرصانية وارسار الكنيسة يجد اّن الوثنية املنغلقة يف داخلها كام 
يقول ول دورانت( اّن املسيحية مل تقض عىل الوثنية بل تبّنتها ذلك الّن العقل اليوناين املحترض 
عاد اىل الحياة يف صورة جديدة يف الهوت الكنيسة وطقوسها واصبحت اللغة الرسمية اليونانية 
التي ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان عىل السياسة، وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية اىل 

طقوس القداس الخفية الرهيبة) 
قبل ظهور  اليهود كان قد تالىش تقريباً  وقال العامل االنكليزي ادوبن جونسون ( اّن دين 
االسالم واّن دين النصارى كان منه مبادئ طفيفة يف وسط املاملك االوروبية حتى كأنه قطعة 

من السكر يف البحر املالح. وال بد من بيان قضايا مّتت اىل املوضوع بصلة:
أ- من الخطأ الشائع االدعاء بأّن عقائد النصارى مستمدة من االناجيل او من اقوال املسيح 
الّن االتجاهات يف تلك العقائد وجدت قبل ميالد املسيح وقبل االناجيل مبئات السنني،  ويربط 
العقاد يف كتاباته بني املسيحية والبدائيني ويقول (ملا كشفت امريكا الوسطى االسبان فيها اقواماً 
يتعبدون عىل اديان ال يعرفونها فادهش القساوسة واملبّرشون يف البالد الجديدة اذ انهم رأوا 
الخطيئة والخالص وبعض  التكفري عن  الديانة املسيحية وذلك مثل  بنظائرها يف  شعائر اشبه 

املناسك االخرى)(٢)
ويقول غوستاف لوبون (هناك تشابهاً بني الديانة البوذية واملسيحية مع اّن البوذية ظهرت 

قبل املسيحية بأكرث من خمسة قرون) ويقواليضا (انك تالحظ متاثال عجيباً من كل وجه بني

(١) أنظر قصة الحضارة ١١٢/٧.
(٢) قصة الحضارة ٦/ ١٣٣.
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١٦٢

الفصل الثاين

 صيام عيىس حيث حاول الشيطان ان يغويه ثالث مرات وابتدعت الرهبانية ومل تكون سوى 
وجهني لحادث مهم واحد يف تأريخ العامل )ويختم غوستاف لوبون هذه املقارنه بقوله( وليس 

مام نبايل به كثرياً ان تكون احداهام مدينة لالخرى)
ويقول جارسالف كربتي استاذ اللغويات بجامعة اكسفورد بانجلرتا (بوجود التامثل والتطابق 
املسيحي  الثالوث  باّن  التقرير  اىل  الذي دعاه  االمر  الفرعوين  والثالوث  املسيحي  الثالوث  بني 

مأخوذ من الثالوث الفرعوين) 
ويف هذا يقول د.احمد شلبي عن املسيحية (اّن مسيحية بولس استعارت عقيدتها وشعائرها 
من البوذية فطبيعة الالحق ان يستعري من السابق وال ميكن العكس و خاصة اّ هذه االنجاهات 

دّونت قبل ظهور عيىس وهي وليدة الحياة الهندية وكانت سائدة يف افقها).
ويقّرر هذا الخواجا  كامل الدين يف مؤلفه عن املسيحية( اّن تعاليم عيىس وكلامته ال تتسق 
مع اتجاه الكنائس يف عهدها الحارض واّن اكرث تعاليم املسيحية الحالية مستعارة من الوثنية.)

ومام يؤكد ما ذكرنا اّن االستاذ محمد فؤاد الهاشمي وقد كان قسيساً مسيحيا قبل اسالمه 
قال( اّن املسيحية يف اصولها دين روحي ساميئ جاء به املسيح من عند الله ولكّن الكهنة يف كل 
زمان ومكان يحتكرون االرسار النفسهم وسيأيت الوقت الذي نفصح فيه كل يشء وقد احتفظ 
وهو  املسيح  لهم  ذكر  ان  وسبق  للشعب  الرموز  واباحوا  االرسار  من  بكثري  الكهنوت  رجال 
يخاطب الكهنة قائَالً لهم ( ال تضعوا املصباح تحت املكيال اي ال تخفوا الحقائق تحت الرموز 

والطقوس) 

املطلب السابع

مقارنة بني عقائد وثنية بوذية ونرصانية
فوجئت وانا اقّلب الصفحات بني عقائد الديانة البوذية والنرصاتنية فاذا يب اجد شبهاً كبريا 
بينهام علام اّن هناك فارقا زمنيا طويال بني الديانتني ويسوقني البحث اىل ان اذكر اوجه الشبه 

بينهام وبعد ذلك اسوق اوجه املشابهة واملقارنة بني هؤالء وغريهم

أقوال النصارى يف عيىس واليسوعأقوال البوذيني يف بوذا

١- ولد بوذا بواسطة حلول روح القدس عىل 
العذراء مايا 

١- تجسد املسيح بواسطة حلول روح القدس 
عىل العذراء مريم

٢- قد دّل عىل والدة بوذا نجم ظهر يف افق 
السامء ويدعونه نجم بوذا

٢- وقد دّل عىل والدة املسيح نجم ظهر يف 
الرشق ومن الواجب ان يدعى نجم املسيح

كانون   ٢٥ أي  امليالد  عيد  يوم  بوذا  ولد   -٣
االول

٣- حل فيها الروح القدس يوم عيد امليالد يوم 
٢٥ كانون االول
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١٦٣

يف بيان الديانة النرصانية

أقوال النصارى يف عيىس واليسوعأقوال البوذيني يف بوذا

٤- ملا ولد بوذا فرحت جنود السامء ورتلت 
قائلني ولد  املجد مباركني  اناشيد  املالئكة 

اليوم بوذا عىل االرض

مالئكة  فرحت  املسيح-اليسوع-  ولد  ملا   -٤
السامء قائلني املجدلله يف االعايل وعىل االرض 

السالم وللناس املرسة
من  هدايا  طفل  وهو  لبوذا  اهدوا   -٥

مجوهرات وغريها من االشياء الثمينة
٥- اهدوا للمسيح وهو طفل هدايا من ذهب 

وطيب 
٦- ملا كان بوذا طفًال قال المه مايا انه اعظم 

الناس جميعاً
٦- ملا ولد املسيح طفًال قال المه انا ابن الله 

امللك  سعا  وقد  مخيفاً  ولداً  بوذا  كان  ملا   -٧
جامرا لقتله ملا اخربه الكهنة اّن هذا الغالم 

سينتزع امللك من يده ان بقي حياً

امللك  وسعى  مخيفاً  ولداً  يسوع  كان   -٧
هريدوس وراء قتله كيال ينتزع امللك من يده

الدعوة  عن  ابتعد  لبوذا  بالشيطان  قال   -٨
الدينية وتصبح امرباطوراً

يل  سجدت  اذا  لعيىس  الشيطان  وقال   -٨
سأجعلك ملكاً عىل كل العامل

به ٩- صاح بوذا للشيطان ابتعد عني وصاح  للشيطان  املسيح  يسمع  مل   -٩
"اخسئ ايها الشيطان"

مارا  الشيطان  عىل  بوذا  انترص  ان  بعد   -١٠
امطرت السامء زهوراً وعبق الهواء بعبري 

الطيب

١٠- بعد انتصار عيىس عىل الشيطان هبطت 
املالئكة لعيىس وكرمته

١١- صام عيىس ٤٠ يوماً بلياليها ١١- صام بوذا فرتة طويلة
١٢- يدعون ان صالة البوذيني تقبل ما دامت 

تقدم باسم بوذا
املسيحيني  صالة  ان  النصارى  يدعي   -١٢
بها  وينالون  املسيح  باسم  دامت  ما  مقبولة 

الفردوس
١٣- بعد موت بوذا ودفنه شق قربه من قوى 

ما فوق الطبيعة وعاد للحياة 
املسيح  مقتل  بعد  ان  النصارى  يدعي   -١٣
وصلبه بعد ميض ثالث ليايل من دفنه قام من 

قرب وتسمى قيامة املسيح.
بعد  السامء  اىل  صعد  بوذا  ان  يدعون   -١٤
امتام دعوته وسيعود يف اخر الزمان ليملئ 

االرض سعادة ونعيم

١٤- صعد عيىس اىل السامء بعد تبليغه دعوته 
وميلؤها  جديد  من  االرض  ليحكم  وسيعود 

بالخري والسالم(١) 

االخرة ١٥- سيوكل الحساب اىل بوذا بعد البعث دار  يف  الناس  املسيح  سيحاسب   -١٥
وهو جالس اىل ميني الله فوق العرش

(١) أنظر مقارنة األديان أحمد شبيل ص ٣٠١.
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١٦٤

الفصل الثاين

أقوال النصارى يف عيىس واليسوعأقوال البوذيني يف بوذا

احمل  انني  قال:  انه  بوذا  عن  يروى   -١٦
سيئات البرش عنهم ليصلوا اىل السالمة

نفسه  قدم  وقد  للبرش  مخلص  عيىس   -١٦
فداءاً ليكفر عن خطيئة ادم ايب البرش

١٧- اوىص بوذا اتباعه بالشفقة وحب الناس 
حتى مع اعدائهم

وباركوا  اعدائكم  "احبوا  عيىس  قال   -١٧
العينكم واحسنوا ملن يبغضكم

الزواج  وشبه  الزواج  بعدم  بوذا  نادى   -١٨
باالحرتاق يف الفحم ومل يجز الزواج اال عند 

خوف الزنا

االفضل  من  انه  قولة  املسيح  عن  روى   -١٨
للرجل ان ال ميس امرأة ومل يجز الزواج اال عن 

الخوف من الزنا
١٩- ظهرت الرهبنة والرهبان وتعذيب الجسد 

عند البوذيني
الصوامع  يف  والعبادة  الرهبنة  ظهرت   -١٩

واالديرة عند رجال الدين املسيحي
املخلص  هو  بوذا  اّن  البوذيني  يدعي   -٢٠

واملنقذ للناس مام هم فيه  
املخلص  هو  املسيح  اّن  النصارى  ادعى   -٢٠

واملنقذ للناس مام هم فيه(١) 

هذا بعض التشابه املوجود بينهام مع اّن بوذا سبق املسيح مبا ال يقل عن خمسة قرون عىل 
ما قال غوستاف لوبون بل هناك معابد تقّدس واديان مصطنعة تعبد االلهة  املزيفة ولها تشابه 
كبري مع الكثري مام ذكروا حول املسيح يف كتبهم االمر الذي يشّكك يف رواياتهم ومصادرهم وعىل 
سبيل املثال فهناك اله يطلق عليه آبلوا يقّدسه االغريق وهيوكو ليس معبود الرومان  ومرتا 
معبود الفرس  وادونيس معبود السوريني واوزيويس وحوريس معبود املرصيني القدماء  وبعل 
معبود البابلني وكريشفه معبود الرباهمة الهنود. كل هذه االلهة املزيفة يّدعون انهم ولدوا يف 
نفس الفرتة التي ولد فيها املسيح وكلهم ولدوا يف كهف او حجرة تحت االرض وكلهم عاشوا يف 
عناء وجميعهم يوصفون بانهم املخلص واملنقذ والوسيط وكلهم قهروا الظلم وجميعهم رجعوا 

بعد املوت وصعدوا اىل السامء وكلهم لهم رسل ومعابد.
وبعد مقتلهم او موتهم جميعا يعم الظالم ويكرث الرعد ويضطرب الكون وتحمر السامء اىل 
غري ذلك من الخوارق التي تحدث بعدهم. وكذلك هناك تشابه باالقانيم الثالث التي ادخلت 

يف دين املسيح وهو منها براء
فامذا تفّرس هذا التشابه يف الشكل واملوضوع وكام قال غوستاف لوبون يف كتابه حضارة 
الهند انك تالحظ متاثًال عجيباً من كل وجه... ومل تكونا سوى وجهني لحادث مهم واحد يف تأريخ 
العامل ويختم غوستاف لوبون هذه املقارنة بقوله(وليس نبايل به كثرياً ان تكون احداهام مدينة 

لالخرى).

(١) املصدر السابق ص ٣٠٥.
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١٦٥

يف بيان الديانة النرصانية

عقيدتها  استعارت  بولس  مسيحية  (اّن  املسيحية  عن  الشلبي  احمد  د.  يقول  هذا  ويف 
يكون  ان  العكس  ميكن  وال  السابق  من  يستعري  ان  الالحق  فطبيعة  البوذية  من  وشعائرها 
وبخاصة إذا كانت هذة االتجاهات قد دّونت قبل ظهور عيىس وهي وليدة الحياة الهندية اّن 
هذا التطابق يف العقائد يربهن عىل  مدى التالعب العظيم يف ديانة نسبت للسيد املسيح زورا 

وبهتانا 

املطلب الثامن

صور من داخل الكنائس

الكنائس  يف  ما  عىل  واطلع  أناجيلهم  يف  وغاص  كتبهم  يف  وتوّغل  النصارى  عن   قرأ  من 
واألديرة يصل إىل قناعة أنها ديانة ممسوخة وباطلة الّن كل أناء بالذي فيه ينضح وارضب بعض 

االمثلة لتتضح الصورة.

صكوك الغفران:

لقد كانت صكوك الغفران اصًال ووسيلة لالعفاء من االشرتاك يف الحروب الصليبية يتم مقابل 
جعل قسم من املال يدفع إىل الكنيسة ثّم اصبحت وسيلة لغفران الذنوب ما مىض منها وما هو 

آت دون الحاجة اىل توبة أو رّد املظامل اىل اهلها.
فاذا اراد البابا ان يجمع ماال او يبني كنيسة وليس يف خزائنه امواال طبع صكوك الغفران 
ووّزعها عىل اتباعة ليبيعوها للناس كام تباع اسهم الرشكات او اوراق اليانصيب اليوم، ويف ذلك 
الصك فراغ يكتب فيه اسم الشخص الذي سيغفر له كام يّدعون وقد علق احد النقاد عىل هذه 

الصكوك بانها اعطاء اذن بارتكاب كل الجرائم بعد ان ضمنت له الجنة كام يّدعون.

نص صك الغفران  

وانا  املقدسة  الكلية  االمة  باستحقاقات  ويحلك  يا............  يرحمك  املسيح  يسوع  (ربنا 
بالسلطان الرسويل املعطى يل احلك من جميع القصاصات واالحكام و الطائالت الكنسية التي 
عظيمة  كانت  مهام  ارتكبتها  التي  والذنوب  والخطايا  االفراط  جميع  من  وايضاً  استوجبتها. 
وفظيعة ومن كل علة وان كانت محفوظة ألبينا األقدس البابا وللكريس الرسويل..... حتى انه يف 
ساعات املوت يغلق امامك الباب الذي يدخل اىل محل العذاب والعقاب ويفتح الباب الذي 

يؤدي اىل فردوس الفرح......... باسم االب واالبن والروح القدس )(١).

(١) انظر مقارنة األديان املسيحية، د. احمد شلبي،  ص٢٦٠.
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١٦٦

الفصل الثاين

كريس االعرتاف :

قرر مجمع ال تران ان يكون من وسائل االطالع عىل افكار الناس هو االعرتاف الواجب اداؤه 
عىل املذهب الكاثولييك وامام القسيس بكل ما اقرتف من ذنوب وخطايا ايام حياته.

      وعىل سبيل املثال تذهب البنت او الزوجة او االخت او االم فتجلس امام القسيس 
وبني يديه وعىل كريس االعرتاف ويف يوم االحد يف الكنيسة،فتديل بكل ما لديها من اعرتافات ليك 
يغفر لها هذا الدعي ولقد استغل رجال الكنيسة هذا الكريس اميا استغالل ليطلعوا عىل حياة 
الناس الرسية بل استغلوه استخباراتياً،  فيسأل الجالس بني يدية عن عقيدة أهله وأمه وأبيه 
وأخته وأخيه وماذا يبدر من لسانه ويف بيته وما يظهر يف اعامله بني اهله فاذا وجد القس شبهة 
يف طلب العلم غري املقّدس رفع امره اىل محاكم التفتيش فيلقى يف سجون محاكم التفتيش 
ويذيقوه اشد العذاب الجسدي والنفيس وكثريا ما ينتزع من الضحية االعرتاف الكاذب تحت 

قسوة العذاب.(١)

املطلب التاسع

فضائح الرهبان وبعض رؤساء الكنيسة
هل يستطيع عاقل بحياد تام ان يعقل  ما ذكره إنجيل لوقا ويوحنا من(اّن آلههم املسيح 
قد صلب مع اللصوص ودفن بني االموات لكنه قام يف اليوم الثالث وصعد اىل السامء وحّل 
فيها)(٢) علاًم بانه مل يرد عن املسيح يف هذاين االنجيلني انه قال بانه سيقوم يف اليوم الثالث 

بعد موته.
ذكر انجيل متى(اّن ابليس احتمل املسيح ورفعه اىل جبل عاِل واراه الدنيا بأرسها وقال هذا 

كله يل وانا اعطيكه ان خررت يل ساجداً)(٣)
      فكيف ميكن لعاقل ان يصدق ذلك اّن املسيح الذي تدعونه انه رب ابليس ورب كل 
يشء ثم يطمع ابليس ان يكون الهاً لذلك االله ويحاول ان يغريه ليسجد له انها لسذاجة ما 
دونها سذاجة، وأّن املتأمل فيهم يجدهم يعتمدون يف إضاللهم للناس عىل الخرفات واألساطري 

والحكايات الخارقة
واليك بعض غرائبهم:

السرت  من  اليهم  تخرج  الله  يد  اّن  يزعم  من  البلدان   بعض  يف  كنيسة  يف  هناك  كانت   -١
اىل  فذهب  الدول  تلك  امللوك  بعض  ذلك  فبلغ  عام  كل  من   واحد  يوم  يف  فتصافحهم 
الكنيسة يف اليوم املحّدد لظهور اليد املزعومة وقربه القسيس ليقّبل تلك اليد فامسك امللك 
بها،فصاح الرهبان والقسيس ستخسف األرض ستنزل الصواعق لكّن امللك أّرص عىل ذلك 

لريى وجه صاحبها، وملا مل تجد

(١) انظر انجيل يوحنا،  اصحاح ٢٠ وانجيل لوقا،  اصحاح ٢٤٫٢.
(٢) انجيل متى،  اصحاح ٤عدد ٨.

(٣) انظر النرصانية واالسالم، محمد عزت الطهطاوي،  ص١٧٨-١٧٩.
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 معه اقوالهم وتهديداتهم كشفوا له عن وجه صاحب اليد املزعومة فاذا به يرى صاحبها من 
هو ياترى؟ فاذا هو اسقف منهم كان يختبئ وراء السرت.(١)

٢- كانت لبعض فرق النصارى كنيسة يف بالد املغرب جعلوا يف قبة الكنيسة صليباً من حديد 
وأوقفوا بالهواء بغري عالقة وال دعامة، وكانت شعوب النرصانية هناك تحج إليها لتشاهد 
معجزة الصليب ويتعجبون من تلك اآلية فاستحوذ عىل بعض ملوكهم فتتبع األمر فتبني ما 

ييل  وجد يف جهات الصليب االربع قطع كبرية من املغناطيس 
مخّبأة يف الجدران يف سقف القبة وارضها وهي التي اوجبت قيامه ومنعته من السقوط 
بعد ان كشف امللك عام يف الزوايا وامر بكشف تلك املكعبات املغناطسية وابطل خديعتهم 

التي خدعوا فيها الناس طويال 
٣- وكذلك كانت لهم هناك يف بالد املغرب كنيسة توجد فيه ثريا معلقة يف قبتها و يّدعون أنها 
ينزل اليها نور من فوق فتيضء يف وقت ويوم معنّي من السنة يعظمونه ويفّخمونه، وملا 
علم بذلك بعض الحكام توجه اليه فاكتشف الحيلة وهي انه وجد  احد األساقفة قد مّد يف 
الجدران انبوباً من حديد مجوف ينتهي اىل الرثيا، فاذا جاء الوقت املحّدد أرسلوا نارا يف رأس 

قصبة تخرج من ذلك األنبوب فيظهر النور يف الحال فيخدع الناس بذلك.
٤- ومن مهازلهم انهم كانوا يزعمون اّن السيدة مريم العذراء ام املسيح عليه السالم تنزل من 
السامء عىل دار املطران بطليطلة يف يوم معروف من السنة بكسوة تلبسها وهم ال يشكون 
يف صحة هذه األسطورة مع انه كان من املفروض ما دامت يف زعمهم هي اما البن الله 
تعاىل ان يبعدوها عن التبذل لرجل اجنبي عنها فتبني زيف ذلك، بعد ذلك  وكم استخدموا 
من التمويه والزيف والشعوذة أمثال هذا؟ وهم يتقنون هذه الفنون أميا إتقان استغفاالً 

لرعايتهم وابتزازا ألموالهم.
٥- يف بيت املقدس عندما كان يحّل عندهم عيد النور يجتمعون يف كنيسة هناك فإذا اكتمل 
عقدهم وطقوسهم نزلت نار من تجويف القبة فتعلق بذبالة القنديل فتشعل برسعة وهنا 
تكرث األصوات وتعّج بالدعاء واالبتهال وال يشكون يف أنها آية نزلت من السامء وتبنّي بعد 

ذلك حقيقة األمرفاذا به.
رجل مشعوذ منهم يقول بحيلة يختبئ يف افريز القبة من الداخل فاذا قرىء اإلنجيل ارسل 
كام  نورا  االمر  كان  ولو  ذلك  فيظهر  فيتقد  بزيت  مدهون  فجرت عىل خيط  النار  من  قبساً 

يزعمون ملاذا تتقد القناديل؟ هذا وإنّ صفة النور اإلرشاق اما النار فصفتها االحرتاق. 
٦- مثل ذلك كان يف احد الكنائس صناًم يف بالد الروم يحّجون إليه،  ويف احد االيام يشاهدون 
فاذا بلنب تخرج من ثدي الصنم بعد قراءة االنجيل،  ثم تبنّي اّن وراء الصنم فتحه لطيفة 
يف جدران التمثال، وفيها انبوبة من نحاس فاذا كان يوم العيد صّبوا فيها لبنا فتخرج من 

ثدي 

(١) املصدر نفسه، ص١٧٩.
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الصنم ويسقط عىل التدرج فال يشك من حرض عىل أنها آية ظهرت عند تالوة اإلنجيل وقد 
كشفها أيضا أحد ملوك الدولة آنذاك.

السنة  ايام  من  يوم  ويف  األعياد،  احد  يف  صنم  عندهم  كان  القسطنطينية   مدينة   ويف   -٧
وعند تالوة اإلنجيل يبيك الصنم بدموع غزار وعندما يشاهده البسطاء يبكون بدموع غزار 
بحفرة  فاذا  االمر  وتبنّي حقيقة  امللوك،  احد  الخديعة  وقد كشف هذه  بالبكاء  ويضّجون 
الصنم  أنبوبة رفيعة تصل برأس  لها  مصنوعة قد وضع فيها  احد األساقفة ماءا،  وجعل 
وقد حيش رأسه بقطن وعند ما يتّرشب القطن املاء تسيل منه دمعات من عني الصنم عىل 

التدرج(١) 
٨-  ومن حيلهم انهم يجعلون يف املاء زيتا يف أعىل الدير ثم يوقد تحته نارا فيظنون اّن املاء 
زيت،  والحقيقة انهم يجعلون الزيت يف األعىل ألنه يطفو فوق املاء ويصّبون املاء عليه فأذا 
قدح فيه النار وظهر واشتعل  وقالوا اّن املاء اشتعل و هذا من كرامات العذراء وكرامات 

الراهب فيخدعون السذج والبسطاء يف ذلك.
٩- ذكروا من أساليبهم اّن نخلة يقال انها تصعد اىل الراهب ثم تختفي وقد تبنّي بعد ذلك اّن 
هذه النخلة مغروسة يف زورق صغري واّن هناك سدا صغريا،  فاذا اريد كام يزعمون ان ترى 
هذه الكرامة فتح املاء عىل الزورق فيعلو فرتتفع النخلة اىل محاذاة الراهب فاذا اجري املاء 
نزلت فيقال انها ارتفعت اليه واكل من جناها ثم هبطت فهي كرامة له  وهكذا يخدعون 

الناس بهذه الحيل،(٢).
يّدعي  من  بعض  عند  موجودة  كانت  والضالالت  الحيل  هذه  مثل  اّن  القول  واستطيع 
اإلسالم  ايضا كأمثال الحارث الدمشقي والحالج وغريهم وبعض املتصوفة الجهلة حيث األحوال 
الشيطانية قامئة عند كثري من اهل البدع والحيل ويبدو أّن هؤالء الجهلة قد أخذوها وتعلموها 

منهم.  
١٠- يف سنة ١٩٦٨ م يف شهر مايس بعد الهزائم النكراء التي حصلت يف سنة ١٩٦٧ عىل أيدي 
باّن  الزيتون شارع طوفان يف مرص صيحة مدوية  العذراء يف حي  كنيسة  اليهود صاحت 
لنا وانها تشفي املرىض وتشفي األعمى، وخدع بها كل من  العذراء ظهرت  السيدة مريم 
االفرتاء  صاحبة  الكنيسة  وقالت  الجلل،  األمر  لريوا  فاتجهوا  املرصيني  اآلف  من  بها  سمع 
انها ظهرت مرات عدة بشكلها الطبيعي وقال بعضهم ظهر النصف األعىل منها فقط وقد 
اذاع املطران هذا الخرب يف املؤمتر الصحفي  الذي عقده  ذاكرا انه قد رأى العذراء بنفسه 
واّن اآلالف قد رأوا ذلك معه،  وأخذت الكنائس تتنافس يف هذا االدعاء لتجذب الجامهري 
املخدوعة الغافلة إليها،  ويذكر امللف اّن يف ١٩ مايو سنة١٩٦٨ م سقط ١٥ شخصا أمواتاً 

لشدة الزحام داخل الكنيسة لهذا الحدث املخزى قطع الله السنة الكاذبني.(٣) 

(١) انظر النرصانية واإلسالم، محمد عزت إسامعيل الطهطاوي، ص ١٧٩- ١٨٠.
(٢) انظر موقع سفر الحوايل،  عىل االنرتنت،  صفحة ٩.

(٣) انظر املسيحية،  د. احمد شلبي،  ص ١٠٩ -١١٠.
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١١- ذات مرة اّدعت إحدى الكنائس اّن صوره ملريم العذراء ترتاءى عىل جدران الكنيسة واّن 
الناس شاهدوها يف مناسبة عندهم،  وخدع بها الكثري وتبني فيام بعد اّن أحد القساوسة 
كان قد خدع الحارضين  وذلك بقيامه بعكس صورة بجهاز المرأة عىل الجدران وكّربها مرارا 

ليخدع الجمهور بذلك، 
انتحروا حرقا يف كنيسة يف  الخرب حيث أعلن عن ٦٥٠ شخصا مسيحيا  إليك هذا  ١٢- وأخريا 
أوغندا بسبب اعتقادهم أّن نهاية العامل أصبحت وشيكة، حيث جزم القسيس األورويب بذلك،  
واخذ أموال الناس املخدوعني  بعد أن باعوا كل يشء ثم ادخلوا الكنيسة ثم سكبوا عىل 
أنفسهم الوقود ثم احرقوا أنفسهم وهرب القسيس األورويب بأموالهم اىل جهة مجهولة.(١) 
وقيل قد تجاوز عددهم ١٠٠٠ شخص وقيل خدعهم القس بأّن العامل سينتهي سنة ٢٠٠٠م،  
فلام مل ينته طالبوه بأموالهم فقتلهم واحرق عليهم الكنيسة تاركا وراءه الجثث املتفّحمة 

املحروقة  فتأّمل ماذا يفعل املضلون من أهل الباطل بعوام الناس وبسطائهم؟.

املطلب العارش

مفاسد األديرة والرهبان والقساوسة
املال واألكل وحرمان الجسد من املالبس  العام  كام مر هو االبتعاد عن  الرهبنة  ومعنى 
الناعمة والتبّتل وعدم الزواج ولبس خشن الثياب والعكوف عىل العبادات املصطنعة والهروب 
الحياة تقديراً وإجالالً للسيد  الناس يف الصحارى والتفرد يف الجبال واالبتعاد عن ضجيج  من 
للشابوشتي  الديارات  كتاب  وهناك  البرش،   اجل  من  نفسه  بذل  الذي  السالم  عليه  املسيح 
املتوىف سنة  ٩٩٨ م  حيث ألفه يف هذا األمر وقام يف تحقيقه الباحث املسيحي كوركيس عواد 
تقتبس منه هذه السطور (اّن األديرة كانت مجاالً لألنس والطرب ومواطن النزاهة واللهو واّن 
كل دير من الديارات كان محصناً بسور سميك وشاهق يدفع عنه رش هجامت األعداء وتخفي 
وراءها ما يدور بداخلها من انحراف وأرسار بني الرهبان والراهبات،  وكان هناك ٥٣ ديراً سابقا 
اذ  أكرثها بالعراق اذ فيه ما يقارب ٣٧ ديراً و ١٣ ديراً يف الشام و٩ يف مرص و٤ يف الجزيرة 
وقد شملها االنحراف جميعها،  وكان الفساد واالنحراف جزءاً منها، وذكر جزءاً من اسامء هذه 
العذارى- و- دير مرمار- قرب سامراء -  الثعالب - و- دير  األديرة - دير دومالوس- و- دير 
ودير القيرص- و- ودير متى- و- دير ماريوا حنا - يف مرص قرب النيل تجري فيها من الفواحش 

واملنكرات واالنحرافات ما يقشعّر لها الوجدان ويشيب من هو لها الولدان. (٢) 
بسبب  الدينية  مهامه  مامرسة  من  حرمته  الكنيسة  باّن  الكبار  القساوسة  احد  اشتىك   -   ١  

إجراءه 

(١) انظر الجريدة االقتصادية، الصادرة يف ٢٩/ ٣/ ٢٠٠٠م.
(٢) انظر املسيحية،  د. احمد شلبي،  ص ٢٤٧-٢٥٢.
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عملية تحويل من ذكر اىل أنثى، فتحّول وغرّي اسمه من سليون اىل سايل وكان عمره ٤٤ عاماً 
وكان يقول اّن الكنيسة سّببت له إحباطا كبرياً اذ عاملته بقسوة عقب التحويل.(١) أرأيت 

قسيساً يتحّول اىل إمرأة !
  ٢ - لقد اعرتف الفاتيكان مؤخراً بصحة التقارير الواردة   عن انتهاكات أخالقية يف صفوف 
الكنيسة وقال إّن قساوسة ورجال دين كبار ارغموا راهبات عىل مامرسة الجنس معهم يف 
٢٣ بلداً منها أمريكا والربازيل والفلبني والهند وايطاليا حيث يرغمن عىل الجنس من قبل 
القساوسة يخافون معارشة  اّن  القساوسة وال يستطعن ان يرفضن لهم طلباً وسبب ذلك 

العاهرات خشية االيدز فيلجؤن إىل الراهبات.(٢)
٣ - وهل أتاك نبأ ٩ قساوسة الذين كانوا يعملون يف دار اىل األيتام بوالية ساند جون الكندية 
وكام نرشت الصحف ذلك اّن هؤالء قد اعتدوا جنسياً وأخالقيا عىل صغار امليتم وصغرياته 
اإلذاعة  كشفت  ولقد  لهم،  يرضخ  او  الجسدي  العذاب  صنوف  يلقى  منهم  يرفض  ومن 
الكندية وصحفها هذه القصص املرعبة والجرائم البشعة فاضطرت اخريا  إىل إغالق امليتم. 

(٣)

٤- القس جربي فالوال لقد أتهم بارتكابه الجنس مع والدته،  وأعلن هذا األمر الداعية احمد 
ديدات(٤) يف أحد كتبه

٥- جيمي سواجارت الذي حصل عىل ١٤٠ مليوناً سنوياً للدعوة اىل التنصري ويعّد أكرث املنّرصين 
نفوذاً يف العامل والذي كان يناظر الشيخ احمد ديدات ومأل الشاشات والفضائيات مبحارضاته 
زفافهن ألزواجهن  قبل  العرائس  الفتيات  يفرتس  كان  انه  مؤخراً  ثبت  واإلنجيلية.  الدينية 
ليضع فيهن الربكة الكهنوتية، كام اثبتت التحريات انه كان يعيش بني العاهرات واعرتف هو 
بذلك مؤخراً ولطخ وجه الكنيسة بالوحل،حيث اعرتف بحوادث سقوط أخالقية محدودة 
مع مؤسسات وأعلنها أمام الجمهورو أتباع كنيسته الذين بلغوا حوايل ٨ أالف شخص ونقلت 
إىل العامل ورآه أكرث املشاهدين املهتمني باألمر وهو قد أجهش بالبكاء ويقّدم اعرتافاته يف 
املركز األملاين العاملي يف مدينته- باتن روج- بوالية لويزيانا وطلب من زوجته السامح منها 

ومنهم وقال لها ما نصه- لقد ارتكبت الخطيئة ضدك -(٥)
٦- اما فساد القساوسة فهذا مشعل عىل علم، قال ول ديورانت وهو يصف فساد رجال الكنيسة 
و يذكر ما قالته القديسة كرتين السنامئية (انك اينام وليت وجهك سواء نحو القساوسة او 
االساقفة او غريهم من رجال الدين او الطوائف الدينية املختلفة او االحبار من الطبقات 

الدنيا او العليا سواء كانوا صغارا السن او كبارا مل تر اال رشا ورذيلة تزكم انفك ورائحة

(١) انظر جريدة املسلمون،  العدد ٦٩٤ ٢٣ مايو عام ١٩٩٨ السنة ١٤.
(٢) انظر مجلة النور الكويتية، عدد ٧٧ ص ٥٠.

(٣) املصدرنفسه، عدد ٧٧، ص ٥٠.
(٤) انظر بني القران واإلنجيل،احمد ديدات  ص ٤٦-٤٩.
(٥) انظر بني القران واإلنجيل،  احمد ديدات،  ص. ٤٧.
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 الخطايا اآلدمية البشعة حيث اتخذوا بطونهم آلهة لهم  يأكلون ويرشبون يف الوالئم الصاخبة 
حيث يتمرغون يف االقذار ويقضون حياتهم يف الفسق والفجور)(١) 

منغمسون يف  للشيطان  قدم  بانهم(  الرهبان  عن  يتحدث  وهو  ستشيو  ما  ويصفهم  هذا 
الفسق واللواط والرشهة وبيع الوظائف الدينية والخروج عن الدين وهو يقّر بأنه وجد رجال 

الجيش ارقى خلقا من رجال الدين املسيحي)(٢) 
٧- هذه اقوال الُكّتاب املسيحني حول رجال الكنيسة، فالباباوات يعّدون أنفسهم خلفاء املسيح 
مدى  تصّور  السادس  اسكندر  البابا  حياة  ولعّل  عظيام  انحطاطا  اخالقهم  انحطت  حيث 
اتخذ له عشيقة اسمها - جيليا فارنيس -  البابوات فقد  الذي استحوذ عىل حياة  الفساد 
وكانت موفورة الجامل صغرية السن حيث اغتصبها البابا امللهم من خطيبها واحتفظ بها 
بعد ارتقائه عىل كريس البابوية (٣)  اّن هذا البابا كان شديد الولع بالفتيات وهّن يرقصن 
أمامه شبه عاريات، ومبثل هذه الحياة الفاسدة عاش رجال الكنيسة، ولو انهم كانوا أسوة 
حسنة واستخدموا سلطانهم الهائل يف تهذيب األخالق وأصالح الفساد ملا قام الرصاع املرير 
بينهم وبني حركة اإلصالح لكّن سنة الله تعاىل يف الحياة جارية وهذه نتيجة لكل سلطان 

يطغى ويفجر.(٤)
اّن تساهل الكنيسة من جهة والعزوف عن الزواج والتشجيع عىل الرهبنة من جهة اخرى 
واذن لهم يف الشذوذ داخل الكنائس وكذلك يف جواز تنصيب النساء قسيسات واختالطهم فيام 
بينهم بأساليب شتى واعتقاداتهم اّن أي خطيئة ميكن ان ميحوها كريس االعرتاف فيغفر لهم، 
وبعد أن شبعوا من تعليامت الكنيسة خاصة وأبواقها فجاءت النتيجة أنه ال مير أسبوع غالبا 
اال وتظهر فضيحة جديدة ابطالها رجال ونساء الكنيسة وأسوق إليك بعض األمثلة إضافة ملا 

سبق(٥).
اعرتفت اكرب شخصية كاثوليكية يف ايرلندا وهو قسيس كبري قد حرّموا عليه الزواج فتبنّي 
وهو ليس له زوجة اّن له ولدا عمره سبع عرشة عاما، واعرتف انه قد رسق ١٢٠ ألف جنيه 

إسرتليني و اّدعى انه سّددها  وبعد افتضاح امره قدم استقالة.(٦) 
ارتكب  انه  االنجيلية  الكنيسة  القساوسة رسميا وهو يف  احد  اعرتف  تورنتو  مدينة  ٢- يف 
الفاحشة مع عدد من االوالد الصغار و البنات طيلة ثالثني عاما وقال انه ارتكب هذا مع ٨٤ 

طفال. (٧)

٣- اما يف افريقيا فحّدث عن البحر وال حرج عن املصائب التي تسمع وال ترى آخرها اصابة 
رئيس الكنيسة الكاثوليكية يف اوغندا مبرض اإليدز ومن املعروف اّن االيدز ال يحدث اال بطرق 

(١) انظر قصة الحضارة،  ول، /٨٥.
(٢) املصدر نفسه،  ٨٤/٢١.

(٣) لالستزادة انظر قصة الحضارة، ٨٤/٢١.
(٤) انظر أوروبا يف مطلع العصور الحديثة، عبد العزيز،  ص١/١٦٨   وموقف االسالم والكنيسة من العلم واملدينة، محمد 

عبده، ص ١٠٤.
(٥) املصدر نفسه،  ص ١٠٥/١٠٤.

(٦) انظر رحلة خري يف افريقيا،  د. عبد الرحمن السميط، ص٥٩.
(٧) املصدر نفسه،  ص٥٩.
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ثالث٨٠٪ عن طريق الجنس واّن نسبة االيدز يف إفريقيا تزيد عن ٧٠٪ من العامل،  اما الباقي 
له عملية نقل دم ومل يستخدم  او املخدرات والقس هذا مل تجر  الدم  فهي عن طريق نقل 

املخدرات فتعنّي طريق الثالث وهو الجنس.(١) 

   ٤ - ومن الباباوات يف روما قد صدرت منهم فضائح نتنة حتى أّن أحدهم زنا يف ابنته 
وأصيب مبرض الزهري يف ركبته حتى سقطت ساقه.(٢) 

٥- هل سمعت عن القسيس االيطايل الحاقد عىل اإلسالم الذي  ينفث سمومه دوما فثبني 
انه قد ارتكب الفاحشة مع خادمة كانت تخدم منزله،  وأوفد إىل والدها قساوسة ليدفعوا له 
بعض التعويضات منها أن يعطيه طاحونة ذرة قي مقابل أن يسكن وينقل البنت إىل مكان آخر 
واّن الولد الذي أنجبته الخادمة شبيه جدا بالقس االيطايل املحرتم الذي يحمل اسمه بيثوب 

ايسو الدي.

التقيت باثنتني من النساء الاليئ كّن يعملن عند  ٦- يقول الدكتور عبد الرحمن السميط 
مكتب القس املذكور كموظفات واعرتفن يل بأنه كان يتحرش بهن ويشجعهن عىل الرذيلة، وملا 
رفضن طلبه قام بطردهن من العمل.(٣) هذا القس ملا علم ببنائنا والكالم لعبد الرحمن السميط 
– املركز اإلسالمي يف منفويش وقد كلف بناؤه مببلغ قدره ٧٠ ألف دوالرا ذهب إىل البابا يف روما 
وعقد معه اجتامعا ومل يخرج منه  بتربّع البابا بـ٩ ماليني دوالر إلنشاء مركز نرصاين ضخم يف 
منقويش ثم بتربع أضخم منه إلصالح املدارس يف املناطق اإلسالمية،  وال ندري ملاذا اإلرصار عىل 
العمل يف املدارس ويف املناطق اإلسالمية وأمامهم املناطق املسيحية والوثنية والدينية؟(٤) وكذلك 
رئيس أسا قفة مدينة اطلنطا يوحنا مارينو فقد ترك منصبه عام ١٩٩٠م  بعد ان وجد متورطا 

يف حادث غرامي مع امرأة ليلقي عليها الربكة.

٧- يف الواليات املتحدة اعرتف رئيس األساقفة يانتا يف نيو مكسيكو روبت فورشن والذي 
مراهقات  بعضهن  النساء  من   ٥ مع  األقل  عىل  الفاحشة  بارتكابه  عاما   ٥٧ العمر  من  يبلغ 
وبعضهن استلمن منه تعويضا ماليا من الكنيسة من اجل رشاء سكوتهن خشية الفضيحة، وقل 

مثل هذا عن القس املشهور جيم بيكر الذي مل تبق ِرذيلة يف قامئة إبليس إال فعلها.(٥)

(١) املصدر نفسه،  ص ٥٩ -٦٠.
(٢) املصدر نفسه، ص٦٠.
(٣) املصدر نفسه، ص٦٠.

(٤) املصدر نفسه،  ص٦٠-٦١.

(٥) املصدر نفسه،  ص٦٠-٦١.
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املبحث الحادي عرش

اإلصالح الديني للكنائس

املطلب االول

بدايات االصالح
كان اإلنجيل والكتاب املقّدس طوال القرون الوسطى هو املرجع األخري للمعرفة واملوّجه 

االسايس لالنسان حتى بداية نصف القرن السابع عرش امليالدي 
ولقد وجهت الثورة  الفرنسية الرضبة القاضية  لها وحّددت سيطرة الكنيسة عىل االفكار 
واالراء السيام بعد ظهور فولرت ومنتسكيو وديدرو وروسو اجل لقد انفجرت الثورة عىل الكنيسة 
إقصائهم  عىل  عالوة  االمتيازات  جميع  من  الكنيسة   فجرّدت  ١٧٨٩م،  سنة  هائال  انفجارا 
الجمعية  قّررت  حيث  والقضاء،  والترشيع  والحكم  كالسياسة  امليادين  شتى  من  وإبعادهم 
الوطنية يف سنة ١٧٩٠ م الغاء العشور الكنسية وصادرت اموالها واجربت رجال الكنيسة عىل 
الخضوع للدستور املدين واخذت تعنّي رجال الكنيسة بدالً من تعيينهم من قبل البابا،  واغلقوا 
بعض املعاهد واملدارس التابعة لها قال فيرش(ولقد نتج عن دستور الثورة اخضاع رجال الدين 
لدستور مدين)(١) هكذا اخذت الجمعية الوطنية للثورة الفرنسية تكيل الرضبات الواحدة بعد 
االخرى لهم،   حيث حلت طوائف الرهبنة الدينية وتحرير الرهبان والراهبات من نذورهم 

وخفضت من عدد الهيئات واالشخاص الكهنوتية تخفيضاً عظياًم.(٢)
   وبعد ذلك اصدرت قانوناً حول اإلنسان يحتوي عىل مواد منها :

اّن جميع االفراد متساوون امام القانون.
رجال الدين كسائر ابناء الشعب يف كل القضايا حتى القضايا الدينية.(٣)

وهكذا اخذت االمور تتفلت من يدي البابا واهتزّت هيبة كنيسة روما أمام جمهورها وبعد 
انهم ملوك  كامًال وأعلنوا  انتزاعاً  البابا وانتزعوا السلطة من يديه  ثار امللوك عىل سلطة  ذلك 

بإرادتهم هم ال بإرادة البابا. (٤)
ومن ذلك اخرجوا العلم من دائرة الكنيسة بسبب موقفها املعارض للحقائق العلمية، وقتلها 
للعلامء واحراقها لكتبهم، فظهر بعد ذلك حرية الفكر وتحرر العلم من نطاق الكنيسة بعد 

ان وقف

(١) انظر تأريخ اوروبا يف العرص الحديث، ص ١٨.
(٢) املصدر نفسه، ص ٨ وانظر موقف االسالم والنرصانية من العلم واملدينة،  ص ١٦.

(٣) انظر تأريخ التمدن، شارل ص ٧٩-٨٠.
(٤) مخاطر العلامنية , محمد قطب ص ٩.
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 الدين املسيحي موقف التضاد والتصادم مع العلم ومن أراد التدين فعليه ان يتعلم ومن 
اراد العلم فال يأخذه من اهل الدين،  وهكذا صار مفهوماً لدى الناس اّن االميان باحدهام كفر 
باآلخر كل هذه النظرة املتعسفة بسبب جهود الكنيسة وحامقتها حيث كرّهوا الدين للناس 

وألهل العلم.(١)
بدأ  اوروبا  ملوك  عىل  حتى  حرمان  قرارات  باصداره  مداه  البابا  طغيان  بلغ  ملا  وهكذا   
املصلحون يرفعون اصواتهم عاليا للحد من تدخالت الكنيسة والبابا فحظي الدكتور مارتن لوثر 
يف املانيا وكان عاملا بالالهوت مبا ال يحظى به غريه فتجّمع له الناس فسار خلفه املعارضون وهو 

العليم مبا يف خبايا الكنيسة من فساد وانحراف.(٢)

املطلب الثاين

أسباب اإلصالح الديني
إّن كل من اطلع عىل مجريات األمور قبل حركة اإلصالح يجد العديد من األسباب التي أّدت 

إليها هذه الحركة، 
- وأول األسباب هو سلطة البابا التعسفية التي منحتها له املجامع،  فهذا مجمع روما املنعقد 
سن ٨٦٩م قرر أّن الفصل يف املسائل الدينية والبت بها من اختصاص كنيسة روما، واّن عىل 
كل النصارى أن يخضعوا لقرارات رئيس الكنيسة فبالغت الكنيسة يف فرض تعاليمها عىل 

الشعب وسلكت طريق العنف والقهر والتسلط.
- وثاين األسباب حرّمت عىل كل صاحب رأي يخالف رأيها حتى لو كان يف األبحاث الطبيعية 
العلمية، أو يف مباحث الفلك وغري ذلك،  وأصدرت قرارات صارمة بتكفري كل عامل يبحث 
يف مسائل الطبيعة واملعرفة،  ففي عام ١٢١٠م حيث عقد املجمع الثاين عرش املسمى - 
باملجمع الالتراين الرابع - قرروا استئصال كل رأي يخالف رأي الكنيسة وزعموا أّن الكنيسة 
متلك حق الغفران ملن تشاء حيث قامت الكنيسة تبحث عن كل عامل خرج عن تعاليمها 
وامللوك  األمراء  عىل  التعسفية  قراراتها  وفرضت  التفتيش  محاكم  وشكلت  وكتبه  فتحرقه 

وكثرياً ما قامت بحرمان وطرد ولعن من خالفها.
نرصاين  فرد  كل  عىل  أحياناً  املرهقة  والرضائب  اإلتاوات  الكنيسة  فرضت  األسباب  وثالث   -

واستخدموا كل السبل لجمع املال األمر الذي حرّك الشارع والجمهور ضدها.
- رابع األسباب استحوذت عىل أحقية تفسري األناجيل وإصدار فتاوى حي منعت العقل البرشي 
العقول  عىل  حجرت  بل  السليم  والعقل  النزيه  الفكر  وفق  النصوص  يفّرس  أو  يفهم  إن 
واألفكار ومن املعلوم أّن اغلب من شارك يف الحروب الصليبية من النصارى انفتح عقله 

واتسعت مداركه

(١) املصدر نفسه،  ص ١٦٧و١٦٨ وما بعدها.
(٢) انظر املسيحية، د. أحمد شلبي، ص٢٥٨.
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الفرتة فانتشار اإلسالم كان له اكرب األثر يف تهديد  الحقيقة يف تلك   ملا شاهد املسلمني ونور 
الثقايف  العلم والجامعات واملستوى  النرصانية والكنيسة بصفة خاصة ال سيام عن طريق 

حيث انترشت الحركة العلمية واالستكشافات جغرافية.
حيث  االعرتاف  رس  يسمى  وما  الحرمان  وقرارات  الغفران  صكوك  إصدار  األسباب  خامس   -
جعلت الكنيسة لها حق محو الذنوب والخطايا وتطهري النفوسمن  مهامها، (١) هذه املهازل 
أّدت إىل احتقان كبري فاندلعت ثورات داخلية ضد رجال الكنيسة ومنها ثورة - يوحنا هوس 
الثورة تهّدد وتهدم كيانها قّررت قتل  الكنيسة بعد أن رأت تلك  وتلميذه - فام كان من 
العامليني الثائرين ولكن ال شك اّن قتلهم مّهد الطريق ملن جاء بعدهم يف القرن السادس 
عرش والسابع عرش امليالديني وأرى من املناسب أن أذكر بعض الرجال الثائرين عىل الكنيسة 

واعرتضوا عىل قرارها.
وعىل سبيل املثال ال الحرص:

الكتب  قراءة  اىل  هم  دعا  كام  املستنريين  الحكام  اىل  دعوته  وجه  ١٤٦٥-١٥٣٦م   ارزم   (١
املقدسة لفهم العقيدة من مصادرها االوىل وكان ارزم صديق للبابا ليو العارش(٢)

توماس مور ١٤٧٨-١٥٣٥م ظهر هذا يف انجلرتا حيث نادى باإلصالح فأعلن اّن سيادة البابا   (٢
واجبة واّن سلطانه الديني يجب ان يشمل الجميع.

مارتن لوثر ولد عام ١٤٨٢م يف أملانيا فعكف عىل دراسة الفلسفة ودفعته عواطفه ان يزور   (٣
روما حيث اصطدم هناك مبا رآه من القديسني والرهبان وقد انغمسوا يف الشهوات وامللذات 
تحت عنوان الدين فقام بدعوته اىل االصالح بعد ان عاد إىل أملانيا يف الفرتة التي كان فيها 
البابا ليو قد عزم عىل بناء كنيسة بطرس يف روما وشاء ان يكون متوينها من صكوك الغفران 
لوثر  ثورة  كانت  هنا  ومن  ليبيعها،  الغفران  اوراق  ومعه  املانيا  اىل  الرهبان  احد  فأرسل 
حيث كتب منشورات يلعن فيها بيع صكوك الغفران وعلقها عىل ابواب الكنيسة يف لوحته 
الكنيسة يف بلده سنة ١٥١٧م ألجل إعالن الحقيقة  الشهرية املتضمنة ٩٥ فقرة عىل باب 
ووّزعها عىل زمالئه يف الجامعة وترجمت اىل لغات فهاج الرأي العام وتنبه لألمر فغضبت 
الكنيسة واصدر البابا قراراً بحرمان لوثر(٣) وانعقد املجمع عىل محاكمة لوثر فانفّض دومنا 
قرار او نتيجة ولقد تعاطف مع لوثر بعض األمراء وتولوا حاميته منهم امري سكسونية ويف 
الشعبية ألفكار لوثر واحتجوا  القوة  ينّفذ قراره فمنعته  عام ١٥٢٩م حاول اإلمرباطور ان 

عليها فسموا بعدها بالربوتستانت أي املحتجون حتى مات لوثر بعد ذلك.
بسبب صكوك  الكنيسة  ثورته عىل  ابتدأ  وقد  األصل  ١٤٨٤م سويرسي  عام  ولد  زونجيل:   (٤

الغفران

(١) انظرقصة الحضارة  يف فصل  اوروبا يف مطلع العصور الحديثة،  ول ديورانت.
(٢) انظر اضواء عىل املسيحية، د. احمد شلبي،  ص ١٣١-١٣٢.   

(٣) انظر االلفية الثانية احداث واعالم،  سمري شيخاين،  ص ٤١٦-٤١٧ و ٤١٩.
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 ومات عام ١٥٣١م يف إثناء رصاع بني أنصاره وأنصار الكاثوليك.
لوثر إىل حد كبري وعندما  :  ولد عام ١٥٠٩وهو فرنيس األصل وحياته تشبه حياة  ٥) كلفن 
شاعت أفكار لوثر ساعدها وسعى إىل الدعوة إليها وكتاباته تعد األصل األسايس يف تنظيامت 

الكنيسة الربوتستانتية.
وهكذا دواليك  حتى عجزت الكنيسة عن التصدي او الوقوف أمامها والقضاء عليها. فهذه 
أمريكا  اكتشاف  ان صادف  انتعشت وساعدها  التي  والحرية  الزمن  تطور  الحركات ساعدها 

فدخلت هذه البالد مع أتباعها من االنجليز وغريهم وهناك قويت واستقرت الربوتستانتية.
 

املطلب الثالث

تقويم ما حدث من اإلصالح
يقول الدكتور احمد شلبي أنها فشلت يف ناحيتني:

وأفكاره  البابا  التغلب عىل  تفلح يف  قامئة ومل  كانت  التي  الكنائس  تقويم  األوىل: مل تستطيع 
وأتباعه حيث أنشأت لها كنائس خاصة.

الثانية : أنها كانت حركة تصحيحية ملسار الكنيسة فقط ال للنرصانية فام أثاره لوثر ومعارصوه 
هو أفعال الكنيسة يف ذلك العهد أما البحث يف األشياء املهمة التي دخلت عىل النرصانية 
األصلية،  فلم يكن موضوع إصالح عند لوثر ومعارصيه وألجل هذا بقيت موضوعات مهمة 
جداً مل يتطرق لها زعامء اإلصالح مثل التثليث والبنوة وصلب املسيح والتكفريعن خطيئة 

البرش والصلة بني األناجيل ومؤلفيها وتناقضاتها والبحث عن اإلنجيل األصيل.(١)  
فلم يبحثوا هذا  وألجل هذا ميكن القول باّن اإلصالح كان يف نطاق ضيق وأثره كان محدوداً 

للغاية.

(١) انظر املسيحية، د. احمد شلبي، ص ٢٦١-٢٦٢.
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املبحث الثاين عرش

مناظرات علامء املسلمني لرجال النصارى حديثاً

جرت مناظرات بني علامء املسلمني و كبار النصارى اذكر بعض املقتطفات منها:-

املطلب االول

املناظرة األوىل أحمد ديدات مع أحد القساوسة 
قد  إال رسول  مريم  ابن  املسيح  }ما  تعاىل  قوله  : وهويتلو  قائًال  ديدات  أحمد  بدأ  حيث 
خلت من قبلة الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام أنظر كيف نبنّي لهم اآليات ثم انظر أىن 

يؤفكون{(١)
يف هذه اآلية فصل الخطاب؛ (لقد قلت لكم مراراً من قبل أننا نحن املسلمني نؤمن باملسيح 
كرسول من رسل الله العظام أويل العزم، ونؤمن أنه قد ولد بطريقة إعجازية من أمه العذراء 
مريم دون أن يتصل بها أب من الرجال، ونؤمن أّن عيىس ابن مريم هو املسيح، ونحن نؤمن 
أنه كان يشفي املرىض، و أحيا ميتاً بأذن الله وبقدرة الله التي منحها إياه لتكون هذه املعجزات 

دالئل صدق عىل رسالته التي حمله الله إياها لتبليغها إىل بني إرسائيل حرصاً).
ثم يركز العالمة أحمد ديدات عىل معنى قوله تعاىل }كانا يأكالن الطعام{ موضحاً أّن املسيح 
عيىس ابن مريم وأمه كانا يأكالن الطعام ويستحيل أن يكون املسيح إلها ً، ويستحيل أن يكون 

هو وأمه إلهني؛ ألّن أي شخص يتناول الطعام ويأكله يستحيل أن يعد  إلها له.
فيها عيىس  يقول  باإلنجيل  - من فضلكم - عىل أي جملة  أطلعوين  إلهاً  لو كان عيىس  و 
بنفسه - أنا إله - أو يقول - اعبدوين -. وأقسم بالله أنني مل أجد ما أنشده حتى هذه اللحظة، 
وأكون سعيداً كل السعادة لو أّن  - باسرت أستانيل - فتح إنجيله يف  الوقت وقال يل : أقرأ.ها 
هو أنجيل يوحنا مثًال يقول بالجملة األوىل من اإلصحاح األول -مثًال-عىل لسان عيىس - أنا إله 

- أو يقول  - أعبدوين - هذا مستحيل.
إّن عيىس يقول - وأنا أقتبس بالضبط ما يقوله - أيب أعظم مني - وهو يقول يف موضع آخر 
- أيب أعظم من الكل -(٢)، وهو يقول يف موضع آخر - أنا ال أقدر أن أفعل شيئاً من نفيس - أنا 

أقتبس ذات من أقوال املسيح كام وردت يف األناجيل.

(١) سورة املائدة،  آية ٧٥.
(٢) انظر إنجيل يوحنا،  إصحاح ١٠ عدد ٢٩.
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هل استشهدتم بأقوال ينسبها اإلنجيل إىل يسوع مبارشه إنها أقوال بولس الرسول.
أنا أريد أن أعرف ما قاله السيد املسيح؟ إنني أحب ما قاله عيىس بشفتيه، أنا أحرتم األقوال 
الصادرة عن شخص املسيح ال األقوال التي قالها أو كتبها شخص آخر...أعطني كلامته لقد قال  
- أيب الذي أرسلني لقد أمرين الله مبا يجب أن أفعله، وأمرين مبا يجب أن أقوله  - ولذلك كان ما 

قاله عيىس  هو الحق، وكان ما فعله هو الصواب ؛ ألنه كان وفقاً ملا أمره به ربه الذي أرسله.
ولقد قال باسرت أستانيل إّن نبي اإلسالم قد أمرنا باحرتام اإلنجيل، وهذا صحيح، ولكن، أي 
إنجيل؟ إّن اإلنجيل الذي أمر نبي اإلسالم أن نحرتمه هو إنجيل عيىس، ولكّن األناجيل املوجود 
اليوم ليست هي انجيل عيىس الحقيقي، ولقد أمرنا أن نحرتم ما أنـزل الله تعاىل عىل  عيىس، 
ال أنجيل مّتى وال إنجيل مرقس وال إنجيل لوقا والإنجيل يوحنا، هل لدى أحدكم  اآلن إنجيل 
عيىس؟ هاتوا لنا إنجيل عيىس إننا نحرتم إنجيل عيىس، وإذا كان باسرت أستانيل يّدعي أّن عيىس  
قد أدعى أنه إله، فليتفضل ويطلعني عىل ذلك. من فضلك أرنيه،أرين أين قال عيىس  ذلك،   ثم 
يبني العالمة أحمد ديدات ضعف ما تستند إليه عقيدة تأليه املسيح من اإلنجيل نفسه قائًال : 
أماله...أنتم  قد  القدس  الروح  أّن  اإلنجيل...املفروض  الكتاب...إنه  هذا  إىل  أنظروا  واآلن 
تؤمنون أّن األب إله، واالبن إله، والروح القدس إله، ذلك الروح القدس، ذلك اإلله قد أوحى، 
لو كان هذا اإلنجيل هو وحي الروح القدس اىل االبن -وهو إله يف نظركم- جاهل إذ أّن الروح 
القدس قد أوحى إىل القديس مرقس أن يكتب يف إنجيله بالجملة ٣٢ من اإلصحاح الثالث عرش 
أّن االبن- وهو إله بنظركم -يجهل موعد يوم القيامة إذ يقول بالحرف الواحد:(وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فال يعلم بها أحد وال املالئكة الذين يف السامء وال االبن إال اآلب)(١) هل يجوز أن 
يستسيغ أحد هذا التصور بالنسبة إىل الله سبحانه وتعاىل؟ أيكون إلهاً ويجهل موعد الساعة 
يوم القيامة؟وهل يجهل اإلله فصول السنة وموعد جني الثامر؟ وهل يجوع الله؟ ما رأيكم بإله 
جوعان؟ أنا ال أسخر من إلهكم يا سيدي، اإلنجيل املوجود عندكم هو الذي يقول ذلك ولست 

أنا الذي أقوله.
 إّن الروح القدس هو الذي أوحى إىل القديس مرقس أن يقول يف اإلنجيل :(ويف الغد ملا 
خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تني من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً، فلام 
جاء إليها مل يجد فيها شيئاً إال ورقاً. ألنه مل يكن وقت التني)(٢) ويقول اإلنجيل عن اإلله  العظيم 
يسوع أنه عاجز عن أن يعمل شيئاً من تلقاء نفسه، كام ورد ذلك بإنجيل يوحنا الذي يخربنا 
أّن املسيح يقول (أنا ال أقدر أن أفعل شيئاً من نفيس)(٣)، إّن يسوع ليس لدية القدرة عىل أن 
يفعل شيئاً بقدرته الذاتية دون قدره الله، وهو يقول (إّن كل القدرة ممنوحة يل، أنا ال أقدر 
أن أفعل شيئاً من نفيس) ثم يخاطب الحضور والقسيس معاً (ولو كنتم تذكرون أقرص جملة 
يف اإلنجيل فإن هذه الجملة تطلعنا عىل إله يبيك، هل رأيتم إلهاً يبيك..إنها الجملة الخامسة 

والثالثني من اإلصحاح الحادي 

(١) انظر انجيل مرقس،  اصحاح ١ عدد ١٢.
(٢) انظر انجيل، إصحاح ٥ عدد٢٩.

(٣) انظر انجيل يوحنا،  اصحاح ٥ عدد ٣٠.
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الذين  الجملة تقول "بىك يسوع" فلام رآها يسوع تبيك واليهود  إنجيل يوحنا  عرش  من 
جاءوا معها جاءوا معها يبكون أنـزعج الروح واضطرب، وقال أين وضعتموه، قالوا يا سيد تعال 

وانظر، بىك يسوع، فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه)(١). فام استطاعوا جواباً بعدها.

املطلب الثاين

مناظرة الشيخ رحمة الله الهندي للقسيس كئي 
وكان طرفاها : الشيخ رحمة الله ومساعده د. محمد وزير خان، والقسيس كئي  ومساعده 
فرنج وكانت يف شهر ربيع اآلخر، سنة ١٢٧٠هـ املوافق يناير / كانون اآلخر سنة ١٨٥٤م.قال 
القسيس كئي للقسيس فرنج اطلب من الشيخ إثبات تحريف التوراة واإلنجيل، والدليل عىل 

ذلك.
قال د. محمد وزير خان: يجب تحديد رشوط املناظرة، قبل إثبات التحريف. 

قال القسيس كئي: تحريف التوراة غري ممكن، الّن نسخة التوراة التي كتبها موىس بخط 
يده كانت محفوظة إىل عهد نبوخذ نّرصملك بابل يف التابوت، وكان التابوت يف هيكل سليامن 
التوراة  بأورشليم القدس، وكان كل ملك يجلس عىل كريس اململكة يكتب لنفسه نسخة من 

ويجعلها دستور حياته.
قال الشيخ رحمة الله : إّن التابوت ملا أخرج من الهيكل يف عهد سليامن  مل يكن فيه سوى 

لوحي العهد، وما كانت فيه التوراة التي كتبها موىس بخط يده.
قال القسيسان كئي و فرنج: ما الدليل عىل ذلك؟

قال الشيخ رحمة الله : يف سفر امللوك األول، اإلصحاح الثامن، اآلية التاسعة منه، وهذا نصها 
(مل يكن يف التابوت إال لوحا الحجر، اللذان وضعهام موىس هناك يف حوريب، حني عاهد الرب 

بني إرسائيل عند خروجهم من أرض مرص).(٢)
قال القسيس فرنج:هذا يشء تافه ال يثبت به التحريف، قال الشيخ رحمة الله : إّن للتحريف 

عندي أدلة غري هذا الدليل.
قال القسيس فرنج: قد شهد داود النبي بأّن عنده كتاب الله، وأنه يتلوه، وهو أب سليامن. 
قال  املتداولة حالياً؟   التوراة  أسفار  الذي كان عنده من  ما   : الدكتور محمد وزير خان  قال 

القسيس فرنج: إّن التوراة كانت عنده موجودة  
قال الدكتور محمد وزير خان: نحن نتكلم حول التوراة املوجودة حالياً دون التوراة القدمية، 
واعلم أوالًَ: إّن سند كتب التوراة واإلنجيل مل يصل إلينا بالتواتر. وثانياً: قد ألحقت حتام ً بهذه 

(١) انظر انجيل يوحنا، اصحاح ٥ عدد٣٠.
(٢) سفر امللوك إصحاح ٨ آية ٩. 
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الكاذبة، وأكرث املعاين  الروايات  : فيها كثري من  الكتب آيات كثرية  ونصوص زائدة. وثالثاً 
مختلفة. قال القسيس فرنج إّن السند  موجود يف الكتب األخرى. 

قال الشيخ رحمة الله: ال أطلب منك اآلن أكرث من سندين: واحد منهام لسفر أيوب، والثاين 
لسفر نشيد اإلنشاد الذي لسليامن.

هنا سكت القسيس فرنج وأخذ يتكلم عن العهد الجديد  ثم قال : إّن إسناد كتب العهد 
الجديد موجود يف كالم القدماء، موجود يف كتب آبائنا الكرام.

إّن يويس بيس وهو واحد من مؤرخيكم كتب يف كتابه - تاريخ   : الله  قال الشيخ رحمة 
كليسا -  اّن القدماء كانوا ال يثقون يف رسالة يعقوب، ورسالة بطرس الثانية،ورسالة يوحنا الثانية 
والثالثة، وسفر رؤيا يوحنا الالهويت، وقال يويس بيس أيضاً : إّن بعض العلامء ّرصحوا بأّن هذه 
الكتب من تأليف رسن هتس الكافر.قال القسيس فرنج: اتركوا تأريخ يويس بيس قال الشيخ 
رحمة الله : ائتوا لنا  بإسناد سفر رؤيا يوحنا الالهويت(املشاهدات)هنا بدأ القسيسان يتحدثان 

معاً باإلنكليزية، ثم قاال : تسلمت جميع الكنائس هذه الكتب، واعتربوها صادقة.
قال الدكتور محمد وزير خان : ماذا تريدون بالكنائس؟ لو أردتم جميع املسيحيني القدماء 
فهذا غلط، ولو أردتم مجمع كارتهيج(قرطاج) فهذا صحيح،ومع ذلك ما كان أحد يعترب هذه 
الكتب إلهامية، وخاصة كتاب يهوديت، وكتاب وزدم (أي : الحكمة)، وكتاب املكابيني،وكتاب 
ال  الربوتستانت  معرش  أنتم  الكتب  باروخ.وهذه  وكتاب  الجامعة   : وهو  سيتكس   إيكليزيا 

تعتربونها إلهامية مقدسة، ومجمع نائس(نيقية) اختلف فيها عىل ثالثة أقوال : 
األسفار  (نيقية) قد وضعوا  نائس  اّن أصحاب مجمع   - -اكسيهومو  : كتب صاحب  األول 

الكاذبة والصادقة عىل املذبح، وأوقدوا ناراً عليها،
بالدعاء  واشتغلوا  الله،  سيحفظها  والصادقة  النريان،  ستأكلها  الكاذبة  األسفار  إّن   : وقالوا 
والتسبيح عند ذلك. وهذا يعني - عىل صحة الرواية- أنهم ما كانوا مييزون بني الصادق والكاذب 

من األسفار.
الثاين : قال الردنر: مل يرد يف مجمع نائس (نيقية) ذكر تلك الكتب التي تحكم بصحة قول 

جوتهيو دورت أّن الكتب التي وضعت عىل املذبح لها سند. 
الثالث : اّن كهيو ولك و رومن يقولون : إّن كتاب يهوديت مل يعرفه املجمع كتاباً إلهامياً.

فأي قول تعتربونه من هذه األقوال الثالثة؟
سكت القسيسان ومل يردا جواباً. 

قال الدكتور محمد وزير خان : اتركوا هذا إذا كان الحرج فيه واضحاً. 
قال القسيس كئي : سرنيكم صحة كتبنا. ثم وقف وتوجه إىل املكتبة،وأحرض كتاب بييل،وأراد 
رؤيا  أّن سفر  فيه  لوديسيا، ووجد  ففتحه عىل مجمع  (نيقية)،  نائس  يفتحه عىل مجمع  أن 

يوحنا
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 الالهويت مل يعتربه مجمع لوديسيا كتاباً مقدساً.قال الدكتور محمد وزير خان : لقد ثبتت 
صحة قويل. قال القسيس كئي Kay وقد ظهر الخزي عىل وجهه : إّن صحة إسناد سفر الرؤيا 

موجود يف كالم مشايخنا الكرام.قال الدكتور محمد وزير خان: من هؤالء املشايخ؟ 
هنا استفرس القسيس كئي من القسيس فرنج فأفاده بأّن أول من ذكر صحة إسناد سفر 
الرؤيا هو كليمنت،  قال الدكتور محمد وزير خان: إّن رسالة كليمنت كتب عنها الردنربأّن 
معانيها تشابهت مع معاين اإلنجيل، وأّن النصارى يعتربونها منقولة منه. ورفض الردنرالتسليم 
بصحة هذه الرسالة؛ ألّن كليمنت ال يكتب املرجع رصاحة، وعليه فمن املمكن أن يكون كليمنت 

قد نقل صحة إسناد سفر الرؤيا من طريق لسانية.
قال القسيس كئي: ما حال قرآنكم؟ 

قال الدكتور محمد وزير خان : إّن القرآن منقول بالتواتر بكلامته وحروفه وحركاته. وهنا 
كأّن القسيسني رغبا يف عدم املجادلة بخصوص القرآن، فذهبا وأحرضا تفسري هارنوعرضا عىل 
الشيخ رحمة الله والدكتور خان عبارة موجودة يف املجلد الثاين من صفحة ٣٣٩ طبعة سنة 
١٨٢٢م، ومفهومها هكذا ــ يظهر من هذه العبارة أّن األصل العرباين محرف -  ثم قال القسيس 

كئي:إّن هارن يكتب أّن األصل العرباين محرف يف املواضع التالية : 
١-  مالخي ١/٣ ـ٢،   ميخا ٥/  ٤٣-  مزمور ٨/١٦-١١ ٤-  عاموس ١١/٩-١٢ 

٥-  مزمور ٦/٤٠-٨ ٦  -  مزمور ٤/١١٠
قال القسيس فرنج القسيس كئي  له إملام تام باللغة العربانية، ولكن األستاذ هارن مل يكن 

ملاًم بها، وإن كان عظيم الشأن يف زمنه.
األصل  حرفا  وقد  واسكات   هرني  تفسري  من  موضعني  الله  رحمة  الشيخ  له  أظهر  هنا 
العرباين فيهام. قال القسيس فرنج  إّن هرني واسكات  كانا مفرسين كبريين، ولكنهام مل يعرفا 

العربانية.
الكتاب املقدس فإين أعرض نصاً  : ألنكم تطعنون يف كبار مفرسي  الله  الشيخ رحمة  قال 
من التوراة نفسها، يبني التحريف بوضوح تام، اآلية ١١و١٢ من اإلصحاح ٢٤ من سفر صموئيل 

الثاين، والنص األول هكذا : 
أشهر  ثالثة  الرب  تخري،أما ثالث سنوات مجاعة، وإما  قال  إىل داود وأخربهكذا  (فأىت جاد 
تهرب فيها أمام أعدائك وسيف أعدائك يدركك،وإما ثالثة أيام يكون فيها سيف الرب وطاعون يف 

األرض،ومالك الرب يدّمر يف جميع أرايض إرسائيل. فانظر اآلن فيام أجيب به مرسيل من الكالم).
والنص الثاين هكذا : 

(فأىت جاد إىل داود وأخربه وقال له أتأيت عليك سبع سنني مجاعة يف أرضك، أم تهرب أمام 
أعدائك ثالثة أشهر وهم يف إثرك، أم يكون ثالثة أيام طاعون يف أرضك؟ففكر اآلن وانظر فيام
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 أجيب به مرسيل من الكالم)
بلقاء  املباحثة، وأظهر رسوره  أنهى  الله،  الشيخ رحمة  قاله  ما  القسيس كئي   فلام سمع 
التوراة  تعاىل يف  الله  إّن صفات   : قائًال  أضاف  الرتحيب  عبارات  وبعد  والدكتور خان،  الشيخ 
والزبور واإلنجيل متشابهة، وليست صفات الله يف القرآن كام يف الكتب الثالثة. فقال الدكتور 
حيث  عقائدكم،  يف  ظاهرة  هي  التي  الخرافات  من  يخلو  القرآن  إّن  صحيح.   : خان  محمد 
تقولون: إّن اآللهة ثالثة : أحدهم يف السامء والثاين كان يف رحم مريم تسعة أشهر، ثم خرج 
طفًال يأكل ويرشب، والثالث منهم نـزل عىل اإلله الثاين يف صورة حاممة. وعىل إثر ذلك استأذنه 

القسيس كئي وانرصف.(١)

املطلب الثالث

مناظرة احمد ديدات مع احد كبار قساوسة الكنائس االفريقية
سأله احمد ديدات ماذا يقول كتابكم املقدس عن محمد؟  قال ال شئ قال وال واحدة قال 
نعم قال اليس هناك مئات النبؤات تتكلم عن مجيء املسيح قال بل آالف قال اعطني واحدة 
ذكر فيها اسم املسيح حرفيا او أمه مريم غري امليسا ــ املرتجم باملسيح ــ وهو لقب وليس بأسم 
الكتاب املقدس سفر  قال اليوجد امنا هي استنتاجات واوصاف فطلب منه ديدات ان يفتح 
التثنية ويقرأ النص (اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل 
ما اوصيه)(٢) فسأله عىل من تدل هذه النبؤة قال عىل املسيح طبعا قال له اسمه غري مذكور 
قال الوصف التصويري يكفي فسأله هل عيىس مثل موىس؟ ففي النص كلمة (مثلك) قال نعم 
موىس كان يهوديا ونبيا وعيىس كان يهوديا ونبيا،  قال ديدات اّن هذا الوصف ينطبق عىل كل 
انبياء بني ارسائيل كداوود وسليامن وغريهم فلامذا حرصمتوها يف املسيح قال ملشابهته مبوىس 
وآين  واالصل  النبوة  من حيث  مثله  وال  يشبه موىس  ال  استنتاجي عيىس  ديدات حسب  قال 
سأذكر لكم امورا ابنّي لك الفرق الشاسع بني عيىس وموىس عليهام السالم وارجو ان تصّحح يل 

ان امكن، 
 اوال عيىس عندكم اله متجسد وموىس مل يكن الها،  هل هذا حق؟  قال نعم. 

ثانيا مبقتىض عقيدتكم اّن عيىس ضحى بنفسه من اجل خطايا العامل وموىس مل يفعل هذا،  
اهذا حق؟  قال نعم. 

ثالثا عيىس مبقتىض عقيدتكم بعد قتله ذهب اىل الجحيم ثالثة ايام وموىس مل يكلف بذالك،  
اهذا حق؟  قال نعم.  فأين التشابه اذن؟ 

اما وجه التشابه بني موىس ومحمد عليهام السالم فاسمع ايل
 اوال كان ملوىس ام واب ومحمد كذلك واملسيح ليس له اال ام فقط فهل هذا ثابت عندكم؟ 

قال

(١) انظر وقائع املناظرة التي جرت بني الشيخ رحمه الله الهندي والقسيس فاندر اإلنجليزي، ص ٧٥-٨٣.
(٢) العهد القديم،  سفر التثنية١٨ /١٨.
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 نعم.
 ثانيا اّن موىس ومحمد ولدا والدة طبيعية عن طريق االقرتان الطبيعي بني الرجل واملرأة 

وعيىس ولد مبعجزة، اهذا حق؟ قال نعم. 
ثالثا لقد تزوج كل من موىس ومحمد وانجبا اوالدا وذرية. اما عيىس فظّل عزبا طيلة ايامه 

ومل يتزوج ومل ينجب، اهذا حق؟  قال نعم 
رابعا موىس ومحمد كانا نبيني ورسولني، وعيىس عندكم اله،  اهذا حق؟ قال نعم.  

خامسا كان موىس ومحمد زعيمني وقائدين لشعوبهام، موىس اقام عقوبة االعدام فيمن عبد 
العجل(١) واقام محمد الحدود والعقوبات عىل من ارتكب جرائم، فهل كان املسيح زعيام او له 

سلطة عىل غريه؟  ام عاش مالحقا مطاردا بعد بعثته قال عاش مطاردا 
بالوصايا  جاء  فموىس  ترشيعية،  واحكام  جديدة  برشيعة  جائا  ومحمدا  موىس  اّن  سادسا 
وحرّم كثريا من االحكام ومحمد جاء برشيعة واحكام فكّرس االصنام وحارب الفواحش والقامر 
فهل املسيح جاء برشيعة جديدة جوابك كال جاء يف انجيلكم (ال تظنو اين جئت النقذ الناموس 

ماجئت النقض بل جئت الكمل)(٢)
سابعا كان رحيل كل من موىس ومحمد وموتهام بوفاة طبيعية، اما املسيح عندكم فأنه قتل 

رش قتلة عىل الصليب، اليس هذا صحيحا؟ قال نعم 
اما املسيح يف مقتىض  اّن كال من موىس ومحمد يرقدان االن يف قربهام يف االرض،   ثامنا 
عقيدتكم انه االن عن جالس عن ميني الرب كام يقر ذلك انجيل لوقا اليس كذلك؟ قال نعم.  

تاسعا اّن نص النبؤة السابقة يقول (من وسط اخوتهم مثلك) والخطاب موّجه ملوىس وبني 
ارسائيل واخوة بني ارسائيل هم العرب الّن اسامعيل اخو اسحاق فمحمد مل يكن من نسل 

اسحاق وامنا من نسل اخيه اسامعيل وهذا ثابت عندكم يف الكتاب املقدس
عارشا اّن نص النبؤة( واجعل كالمي يف فمه )وهذا وصف التوراة للقرآن الكريم كام جاء 
يف سفر اشعيا بأّن الرسول املنتظر امي (او يدفع الكتاب ملن ال يعرف الكتابة ويقال اقرأ هذا 
ويقول ال اعرف الكتابة)(٣) فلم يكن هناك نسخة عربية من الكتاب املقدس يف القرن السادس 
امليالدي حينام كان محمد حيا وهو امي فهل كان املسيح اميا ام درس عند علامء بني ارسائيل 
النبؤة عىل محمد  يف الهيكل؟ و كام يقول كتابكم، فقال للقس اخريا أرتئيت كيف انطبقت 
كأنطباق القفاز يف اليد، فأجابه القس اّن جميع تفسرياتك امنا هي فحص دقيق للكتاب املقدس 
وسوف احاول ان اطرح االمر واناقش الطائفة املسيحية يف هذا املوضوع هذا ومل يظهر اىل االن 
بل مل يخرج يف بني ارسائيل من يشبه موىس يف ما ذكر غري محمد عليه الصالة والسالم، فالنبؤة 

تبّرش بالرسول 

(١) انظر العهد القديم،  سفر الخروج،  ٢٦/٣٢.
(٢) العهد الجديد، انجيل متى،  ١٧/٥.

(٣) العهد القديم،   سفر اشعيا،  ٢٩/ ١٢.
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محمد صىل الله عليه وسلم فلامذا هذا التحريف والتبديل اذن؟  

املطلب الرابع

مناظرة محمد حسن عبد الرحمن
 اجرى حوارا  مع أحد هم حول عقيدة الحلول فساله هذا السؤال 

هل تؤمن بأنك إله حيث أّن املسيح حّل فيك، وجسدك هو أعضاء املسيح وأنك هيكل الله 
والله ساكن فيك؟

هل تأكل من العشاء املّقدس، أو األخري، أو الرسي يف الكنيسة !
قال : نعم !

فقلت : هذا دليل آخر عىل أنكم آلهة!
فقال : كيف؟ وما وجه الدليل هنا؟

فقلت : أولستم تعتقدون أّن الله عز وجل حّل يف جسد املسيح؟ 
قال : نعم أراد الله أن يعرفنا بذاته وبقربه منا فتجّسد لنا يف صورة يسوع املسيح.

فقلت : فإذا كان الله جل جالله ّحل يف املسيح كام تعتقدون، فإّن املسيح كام تذكر األناجيل 
(العهد الجديد) قد حّل يف كل مسيحي 

١.ينسب يوحنا يف إنجيله الذي ألفه إىل املسيح  أنه قال (من يأكل جسدي ويرشب دمي 
فله الحياة األبدية.. ألّن جسدي هو مأكل حقيقي ودمي هو مرشب حقيقي من يأكل جسدي 

ويرشب دمي يثبت ّيف وأنا فيه)
٢.  ويف رسالة يوحنا األوىل يف الفصل الرابع يقول (فكل من اعرتف بأّن يسوع هو ابن الله 

فإن الله يثبت فيه وهو يف الله) 
٣.ويف رسالة بولس األوىل إىل أهل كورنتس يؤكد ذلك فيقول لهم (أما تعلمون أّن أجسادكم 

هي أعضاء املسيح؟)(١)
٤.  ويف رسالة بولس الثانية يجهر بهذا االعتقاد فيقول لهم ( فإنكم هيكل الله الحي كام 
قال الله إين سأسكن فيهم )  وهناك العديد من هذه الفقرات التي تؤكد هذا االعتقاد، فهل 
تؤمن بأنك إله أيضاً؟ حيث أّن املسيح حّل فيك، وإنك هيكل الله الحي والله ساكن فيك وأّن 
جسدك هو أعضاء املسيح؟!  ومام يجدر ذكره اّن  القول بالحلول واالتحاد باطل من جهة العقل 

وبأدلة اإلنجيل 
ثم أعلم يا أخي -بّرصنا الله وإياك بالحق ورزقنا اّتباعه- أّن القول بالحلول واالتحاد باطل 

عقًال ونقًال.
أن  فإما  اتحدا  إذا  الشيئني  يتنـزه عن ذلك ألّن  الله عز وجل  : فألّن  العقل  أما من جهة 

يكونا 

(١) انظر رسالة بولس، اىل أهل كورنتس،  ١٥/٦.
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موجودين، أو معدومني، أو أحدهام موجود واآلخر معدوماً.
فإن عدم أحدهام وبقي اآلخر، فظاهر أنه ليس باتحاد ؛ وإن كانا موجودين فاألمر كذلك 

ألنهام اثنني ال واحد، وإن كانا معدومني فال يصريان يف هذه الحالة واحداً،
بل عد ما وحدثا ثالثاً، وهذا ما مل يحدث للمسيح.

واملؤّسس للقول بالحلول واالتحاد هم الوثنيون وما يزال الهندوس وغريهم يقولون به حتى 
اليوم يف حق آلهتهم.  

والسؤال الذي يطرح نفسه هو  عندما حّل اإلله يف املسيح هل حّل فيه بكليته أم حّل جزء 
من اإلله فيه؟!  فإن قلت أنه حّل فيه بكليته، فيا ترى هل تغرّي يشء يف املسيح بعد الحلول 
سواء يف صفاته أو أفعاله؟ فإن قلت نعم ! فال متلك الدليل عىل ذلك، ألّن املسيح ظل عىل ما 
كان عليه قبل التعميد،  وحلول الروح القدس يف صورة حاممة كام يف اإلنجيل وبقي إنساناً 
آدمياً يبيك وينام ويخاف، ويجوع فيأكل ويظأم فيرشب ثم يثقل به الطعام والرشاب فيذهب 
ويصوم  فيصيل  عز وجل  لله  بالعبودية  ويعرتف  فيهرب  أعدائه  من  ويخاف  ويتغوط،  ليبول 
الجوع  عند  إلهي)ويجزع  (إلهي  ويقول  ويستنجد  فيستغيث ويرصخ  بالبالء  ويتعبد ويشعر 
حتى يلعن الشجرة التي مل يجد عليها مثاراً ليأكل يف غري أوان طرحها ولو كان اإلله حاالً فيه 

لباركها فتثمر له بدالً من أن يلعنها لعدم وجود الثمر بها. 
وأما إن قلت ال،  مل يتغري يف املسيح يشء بعد الحلول سواء يف الصفات أو األفعال 

فمن حق كل عاقل تكفل له حرية االعتقاد واعتناق دين الحق أن يقول:فام فائدة هذا 
الحلول وما قيمته وما أثره وما دليله؟

وأما إن قلت : دليله اآليات واملعجزات التي فعلها. أقول لك هذا ليس بدليل ألّن كل األنبياء 
واملرسلني فعلوا من املعجزات ما هو أكرب وأكرث منه.

وأما إن قلت اّن اإلله مل يحلّ يف املسيح بكليته بل جزء منه حل فيه، مع أّن اإلله ال يتجّزأ- 
تعاىل الله العيل القدير عن ذلك علواًَ كبرياً - ولكن لو فرضنا ذلك جدالً فهل هذا الجزء الذي 

حّل يف املسيح معترب يف األلوهية أم ليس مبعترب؟!
فإن كان معترباً فعند ذلك لن يكون اإلله إلهاً.

وإن كان هذا الجزء الذي حّل يف املسيح غري معترب يف تحقيق األلوهية،فهذا ال فائدة منه 
وال قيمة له،ومن ثم فاملسيح ليس إلهاً.

وأما بطالن القول بالحلول واالتحاد من حيث النقل فهواّن : 

العهد القديم قد أّكد أّن الله -جلت قدرته- يستحيل أن يحّل يف أي إنسان،وأفسد بذلك 
وأبطل عىل كل القائلني بالحلول سواء كانوا وثنيني أو غريهم،واقرأ معي النص من سفر التكوين: 

(فقال 
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الرب ال تحل روحي عىل إنسان أبداً ألنه جسد)(١)

فهل يتجّرأ أحد أن يقول وهو  مؤمن بالله واليوم اآلخر والحياة بعد املوت والجنة والنار 
بعد ذلك أّن الله عز وجل حّل يف املسيح وأّن املسيح هو األقنوم الثاين من الثالوث املقدس وأّ 

املسيح هو ذات الله 

وأّن الله هو املسيح ابن مريم -تعاىل الله جّل جالله عن ذلك علواً كبرياً- وأذل الله عز وجل 
الشيطان وأتباعه وأحق الحق بكلامته ولو كره الكافرون(٢). 

(١) انظر العهد القديم، سفر التكوين،  ٣/٦.
(٢)  انظر الوهية املسيح , محمد حسن عبد الرحيم , ص ٦٤-٦٧.
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ويشتمل عىل عرشة مباحث :

املبحث األول : التنصري التعريف واملدلول.

املبحث الثاين :أسباب ظهور التنصري.

املبحث الثالث : أهداف املرشوع التنصريي.

املبحث الرابع : التنصريانواعه واقسامه.

املبحث الخامس : مثار التنصري ونتائجه. 

املبحث السادس : عقبات يف طريق التنصري.

املبحث السابع : شبهات املنّرصين والرد عليها.

املبحث الثامن :يف بيان النشاط التنصريي.

املبحث التاسع :  عالقة التنصري بجهات ومؤسسات.

املبحث العارش : مواقع التنصري يف العامل ومؤسساته الفاعلة.
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املبحث األول

التنصري التعريف واملدلول

املطلب األول

تعريفه

ويف  النصارى(١)  دين  يف  دخل  أي  الرجل،  وتنّرص  نرص  لفظ  من  مشتق  هو  لغة:  التنصري 
القاموس يقال نرصاين وأنصار وتنرص دخل يف دينه ونرصه جعله نرصانياً(٢) فالتنصري يف مفهوم 
لغة العرب هو إدخال غري النصارى يف النرصانية واعتناقه لها. ولقد ورد لفظ التنرص يف قول 
الرسول صىل الله عليه وسلم "ما من مولود يولد إال عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو 

ميجسانه".(٣)

التنصري اصطالحاً:

- هو ذلك الجهد الكنيس الذي يقوم به دعاة النرصانية يف إدخال الشعوب يف الديانة النرصانية 
سواء أكانت بطرق مرشوعة أو غري مرشوعة.

- وقيل التنصري هو مامرسة فكرية عقدية دينية سياسية استعامرية بغية نرش النرصانية بني 
األمم املختلفة يف دول العامل عامة والعامل اإلسالمي خاصة بدأت بشكل واضح اثر  فشل 

الحروب الصليبية (٤)   كام سيأيت.
لقد حصل تطور يف  مصطلح التنصري إذ مل يكن لفظ التنصري يطلق عىل ما هو عليه اليوم 
و بالشكل املتعارف عليه بل كان عبارة عن ظهور دين النصارى وما جاء به اإلنجيل واملسيح 
عليه السالم. ومن املعلوم أن دين عيىس عليه السالم قد بّدل وحرّف واخذ بعداً وثنياً ورشكياً 
املسيحية  إّن  قال  من  هناك  وجدنا  حتى  األوىل  اصوله  عن  خرج  حيث  عليه   كان  ما  غري 
الجديدة وعقائدها وشعائرها قد تأّثرت او انحدرت من مفاهيم وثنية التي كانت سائدة آنذاك 
وبعدها(٥). فأقرّت الكنيسة ذلك ثم تبّنته وجعلته رموزا ملفقة،  حيث لعب شاؤول أو بولس 
الرسول دوراً كبرياً يف نرش النرصانية عىل طريقته الخاصة  بعد أن زعم أّن املسيح جاءه يف املنام 

وهو يف طريقه اىل

(١) انظر لسان العرب، البن منظور، ص ٧/ ٤٤٤٠ – ٤٤٤١.
(٢) انظر القاموس املحيط، للفريوزآبادي ١٤٢/٢-١٤٣ وتاج العروس للزبيدي  مادة نرص. 

(٣)انظر أخرجه البخاري فتح الباري لرشح لصحيح البخاري،   البن حجر العسقالين، ص ٥١٢/٨ برقم ٤٧٧٥ يف كتاب القدر، 
وانظره بلفظ اخر ٢٤٦/٣ يف كتاب الجنائز. 

(٤) انظر بولس وتحريف املسيحية، هيم ماكبي،  ص ١٠٣.
(٥) انظر بولس وتحريف املسيحية،  هيم ماكبي، ص ١٠٣. 
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 دمشق فطلب منه ترك اضطهاد النصارى والسري يف ركب الدعوة اىل النرصانية، وكان قبل 
هذه الرؤيا من اشّد الناس عداوة لدين النصارى وال سيام نصارى بيت املقدس.  علام بأّن هناك 
من طعن يف هذه الرؤيا وقال بأنها مصطنعة ومكذوبة وميكن بهذا املفهوم أن يعّد بولس هو 
التنصري العاملي ويقول محمد أمري ريكل (ال يعترب بولس املبّرش  املنّرص األول  وواضع أسس 
املسيحي األول فقط بل يعترب واضع أسس التبشري املسيحي العاملي،  وال يزال املبرشون يف أيامنا 
هذه يستقون خططهم وترتيباتهم من معّلمهم بولس وهو بحق مؤّسس علم التبشري وقد نجح 

يف هذا املضامر أميا نجاح)(١)  فالنصارى اليوم يعدونه املنقذ او املخلص لهم.

املطلب الثاين

الصفات الرضورية للمنّرص
     لقد وضع املؤمتر التنصريي املنعقد يف القاهرة سنة ١٩٠٦م ١٣٢٤ه مجموعة توصيات 
تعّد اليوم قواعد ومعامل للحمالت التنصريية يف املجتمع املسلم خاصة،  وفيام يتعلق باملنّرص 

اوجبوا عليه األمور اآلتية:
١- تعّلم اللهجات املحلية ومصطلحاتها.

٢- مخاطبة العوام عىل قدر عقولهم وما تستسيغه أفكارهم القارصة.
٣- إلقاء الخطب والدروس واملواعظ بصوت رخيم وفصيح املخارج ليكون أكرث تأثريا.

٤- الجلوس اثناء إلقاء الخطب واملواعظ ليدخل اىل قلوبهم.
٥- االبتعاد عن الكلامت األجنبية اثناء إلقاء الخطب.

٦- اإلعتناء كثريا  باختيار املوضوعات ذات األهمية واملؤثرة.
٧- االطالع عىل ما عند املسلمني من اآليات واألحاديث ملناظرتهم  و فهم اإلنجيل فيها واسعا.

٨- االستعانة بروح القدس والحكمة اآللهية ليوّفق ىف ذلك.
٩- استخدام وسائل محّببة عن عوام املسلمني كاملوسيقى وعرض املناظر بالفانوس السحري 

آنذاك واستخدام تقنّيات العلم الحديثة.
١٠- االهتامم مبراكز االنشطة الرياضية بالنسبة للمنرص لتهيئة الوان وأصناف من النشاط  رمبا 
يندر وجودها يف الرشق (٢) هذا ولقد استغّلوا مباراة كأس العامل لنرش التبشري وتوزيع الكتب 

والرسائل واألرشطة عىل الحارضين هناك.(٣)

(١) انظر يهوذا أألسخربوطي عىل الصليب، محمد امري يكني،  ص ٣٠٣.
(٢) انظر التبشري واالستعامر يف البالد العربية ص ٢٠١.

(٣) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص ١٦٧.
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١١- دراسة القرآن الكريم للوقوف عىل ما فيه  من الدالئل الستخدامها ضدهم.
١٢- عدم إثارة نزاعات وخالفات  مع املسلمني جهد االمكان إلّن مثل هذا الينفع ابتداءا.

اضاللهم  ليتسّن  وذلك   أعداءهم  ليسوا  النصارى  بأّن  املسلمني  قناع  إل  الجهد  بذل   -١٣
بسهولة.    

هو  كام  بهم  االلتصاق  لشدة  وذلك  انفسهم   ومن  املسلمني   ابناء  من  منّرصين  ايجاد   -١٤
معلوم.

مبا  واقناعهم  بنسائهم  واالجتامع  املسلمني  بيوت  لزيارة  بكرثة  واعيات  منّرصات  ارسال   -١٥
يدعون اليه.

١٦- توزيع الكتب واملؤلفات التنصريّية عليهم والقاء املحارضات الدينية اإلنجيلية عليهم(١)
واكرث املنّرصين ال يتورعون عن الحالل او الحرام ابدا،  فهم يستخدمون كل وسيلة رشيفة 
ودنيئة لتحقيق هدفهم وكلها مباحة لديهم، فالغاية تّربر الوسيلةعندهم  ومتى كان عندهم 
عهد أو ميثاق عىل مر التأريخ لذا تجد الخمور تدار يف الكنائس وحفالت الرقص للمراهقني 
واملراهقات عىل قدم وساق فيها من أجل جلبهم للكنائس كام مر، وذكر أحد الناشطني يف لجان 
إنقاذ مسلمي أفريقيا أّن منّرصاً قام يف النيجر ببناء مسجد،  فعجبنا لذلك ! فوجدنا أنه اقام 
بجواره مرقصا وملهى فصار الشباب يأتون اىل املسجد فإذا اجتمعوا فيه تحّدث اليهم وأخذهم 
اىل املرقص وامللهى فيسّهل لهم أسباب الفساد. وحاولنا أن نقف دونه لكن جهودنا ذهبت عبثاً 

ألّن قوانني البلد تسمح باقامة املراقص واملالهي ولو بجانب املساجد.(٢)
وقس آخر فرنيس أقام يف بلد مجاور مسجداً، فاستغربنا منه كيف  يبني مسجداً؟  فقالوا 
نعم وأكرث من ذلك  لقد بنى ألطفال القرية مدرسة بجوار املسجد يدرس فيها أبناؤنا،   فذهبنا 
إىل املدرسة التي بناها فوجدنا األطفال ومل نجد القس ومن معه حيث  خرجوا ألمر ما  فسألنا 
أحد  األطفال سؤاالً من ربك؟  وطلبنا منه أن يقوم  اىل( اللوح) السبورة  ليكتب ذلك فقام 
احدهم وكتب  الله هو املسيح،  فانظر إىل ماذا يفعل املنشارالتنصريى  يف اذهان أبناء وأطفال 

املسلمني.
فاملنّرصون يحملون معهم جراثيم االنحالل املتوارث حيث حّلوا وحيثام رحلوا(٣) ذكر أحد 
الدعاة انه أرسل له أحد األخوة من مدينة ينبع أوراقاً جاءت مع اإلنجيل وهو مستغرب كيف 
جاءت هذه األوراق؟ جاءت مع الفواكه التي تباع  وقد وضعوها داخل كراتني التفاح والربتقال 
بعضها  فوقها وتحتها وعن ميينها وعن يسارها الجل أن تصل إىل ايدى املسلمني وعلامئهم(٤) 
ولقد ذكر طبيب سعودي عن األرشطة الكاسيت اإلنجيلية الوعظية  فيقول : رأيناهم يف بعض 
املخيامت رمبا ال يجدون طعاما فإذا كان هناك كهرباء أهدوا للمسلم جهاز تسجيل ليستمع 
إليها وإذا مل توجد كهرباء أعطوه جهازاً ومعه بطاريات فإذا مل يتمكن من هذا وال ذاك أعطوه 

جهازا يعمل بواسطة

(١) انظر الغارة عىل العامل اإلسالمي أ. ل شاتليه ص٢٠-٢١ وانظر التنصري يف األدبيات العربية د. إبراهيم النملة ص ٤٢.
(٢) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان، محمد عبد الحليم عبد الفتاح،  ص ١٦١- ١٦٢.

(٣) املصدر نفسه، ص ١٦٣.
(٤) املصدرنفسه،  ص ١٦٤.
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 الهندل حتى يسمع إىل ما أعطوه من أرشطة تبشريّية (١). اين اذكر هذا وكّيل أسف اذ نرى  
بعض ابنائنا الذين يحاربون الرشيط اإلسالمي بكل ماأوتوا من قوة وال خصم لهم سواه، فمثل 

هذا يحّز يف قلب كل مسلم غيور.

(١) املصدر نفسه،  ص١٦٦.
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املبحث الثاين

أسباب ظهور التنصري 

املطلب االول

متهيد
من  هناك  أصبح   بحيث  العيش  وكر  الليايل  مر  التنصري عىل  وإرساليات  تتابعت حمالت 
يّدعي أّن هناك ٦٦ جيًال ظهر عىل سطح األرض منذ ظهور املسيحية ولكّن املسيحيني مل يشّدوا 
املئز لنرش دينهم إال يف األجيال األخرية فكان نصيب كل جيل قبل القرن التاسع عرش ضئيًال 
التاسع حيث  القرن  من  ابتدءاً  التنصريية إىل ٢٨ مرشوعا لكل جيل،  املشاريع  وارتفع معدل 
بلغ عدد املشاريع   ٦٩ مرشوعاً للجيل األول واخذ يتصاعد اىل أن وصل يف السبعينات ٣٢١ 
مرشوعا  أما معّدل الجيل الحايل فقد وصل اىل ١٢٠٠ مرشوعا تنصرييا عامليا كام يدعون وكانت 
املشاريع التنصريية يف األجيال السابقة تنطلق من بالد متاخمة للبحر األبيض املتوسط ثم انتقل 
مركزها اىل أوروبا وروسيا وأمريكا الشاملية وقد انطلق من الواليات املتحدة االمريكية وحدها 

تقريبا٢٤٧ مرشوعاً تنصريياً منذ عام ١٩٠٠م.(١)
     وهناك من املؤّرخني من يذكر أن ابتداء التنصري بدأ يف األندلس ثم بعدها  سريّوا حمالته 
للرشق اإلسالمي ثم كانت الهجامت عىل املسلمني يف األندلس ويف الرشق. قال ابن األثري (كان 
عىل  واستيالئهم  املسلمني  بالد  اىل  وخروجهم  امرهم  واشتداد   (٢) األفرنج  دولة  ظهور  ابتداء 
بعضها سنة ٤٧٨هـ فملكوا مدينة طليطلة وغريها من بالد األندلس ثم قصدوا سنة ٤٨٤  جزيرة 

صقلية وملكوها فلام كانت سنة ٤٩٠هـ خرجوا اىل بالد الشام)(٣).
      وهكذا بدأ انطالق التنصري من األندلس ملّا رأوا انتصاراتهم فيها اخذت تتزايد وبقي 
فيها منهم جيوش تقاتل من بقي من املسلمني وجيوش اخرى انطلقت من أوروبا اىل الرشق 
اإلسالمي، وسجل النصارى أسود مبا فعلوه هناك من عظائم يشيب لهلولها الولدان ضد مسلمي 
(إّنه منذ  العرص  األسباين يف ذلك  قال مؤرخهم  واملواثيق حتى  العهود  نكثوا  األندلس، حيث 
استوىل فرناندوعىل غرناطة كان األحبار يطلبون منه بإلحاح أن يعمل عىل سحق طائفة محمد 
وطردها من أسبانيا وأن يطلب من املسلمني الذين يوّدون البقاء التنصري أو بيع امالكهم أو 
العبور اىل املغرب وأّنه ليس يف ذلك خرق للعهود املقطوعة لهم بل فيه إنقاذ ألرواحهم وحفظ 

ا لسالم يف اململكة) (٤).

(١) انظر التنصري مفهومه و أهداف،  د ابراهيم النملة،  ص٤٥.
(٢) االفرنج :هم اإلفرنس أي نسبة اىل فرنسا اذ كانت سابقاً تسمى فرنسا ببالد اإلفرنج.

(٣) انظر الكامل يف التأريخ،  البن اثري  ص١٨٥/٨.
(٤) انظر دولة االسالم يف االندلس،  محمد عبدالله عنان، ص ٣١٣/٦.
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وذكراملؤّرخ املغريب ما نصه (إّن املسلمني ما سّلموا غرناطة للنصارى عام ٨٩٧هـ اال بعد 
أن اشرتطوا سبعة وستني رشطاً، ذكروا فيها ما يحفظ دينهم واقامة شعائرهم وحفظ أموالهم 

وأراضيهم ولكّن النصارى مل يفوا بتلك الرشوط بل بدأ غدرهم فور متّكنهم من املسلمني)(١)

املطلب الثاين

األسباب التي أّدت إىل انتشار التنصري
سؤال يجول يف أذهان الكثريين منا، وهو ما الرس وراء انتشار التنصري بهذه الرسعة يف ديار 

املسلمني؟ والجواب هناك اسباب أّدت اىل ذلك اذكر بعضا منها  :
تواجد االحتالل واالستعامر يف بالد املسلمني، اذ له سبب كبري لتهيئة األجواء املناسبة للتنصري. 
اذ هم حامة الصليب،ولقد قاموا بحمالت كبرية الضطهاد املسلمني يف العصور الثالثة املنرصمة 

مثل ما حدث يف الهند وإندونيسيا وغرب آسيا وشامل أفريقيا وجنوبها.
املوارد املالية السخّية التي تأيت من جهات شتى من أفراد وحكومات ومؤسسات وتجاّر كبار 
فهذه االموال تسند وترفد املنّرصين لتنمية مشاريعهم التي من خاللها تسري قوافل التنصري. 
أو  دعوي  عمل  أو  مرشوع  لكل  األبهر  والرشيان  الحياة  عصب  هو  معروف  هو  كام  واملال 

إغايث.
الجهل بالدين وفقدان العقيدة الصحيحة، مع قلة الوعي العام لدى الكثري من أبناء املسلمني 

ال سيام أصحاب الحرف واملهن بشكل خاص كام يقول الشاعر:
ألهله ـــوت  م املــــوت  قــبــل  ــجــهــل  ال ويف 

قبور ـــور  ـــب ـــق ال قـــبـــل  وأجــــســــادهــــم 
الفقر املدقع وجفاف األرض وشّحة املياه، هذه األمور وما يقابلها من جهود عظيمة مسّخرة 
لجذب هؤالء الفقراء إىل التنصري بشتى الوسائل. وكم من أناس نتيجة الفقر والجوع اضطروا 
إىل أن يتخّلواعن دينهم ومبادئهم ومن هنا يقول عيل بن أىب طالب ريض الله عنه (لو كان 

الفقر رجًال لقتلته)
الحقد الدفني والغل العظيم الذي يجري يف عروق  املنّرصين ضّد اإلسالم واملسلمني و التي 
الوسطى بشكل  العصور  انترش يف  الصليبني، خاصة حينام رأوا اإلسالم قد  آبائهم  ورثوها عن 
رسيع  حيث اقاموا  سداً منيعاً يف وجه أبناء الصليب وجنود البابا وهذا ما ّرصح به املسترشق 
األملاين بيكر كام مر (٢) واسمع اىل ما يقوله أبرهة امريكا الجديد روبرت ماكس (لن تتوقف 

جهودنا وسعينا يف تنصري املسلمني حتى يرتفع الصليب يف سامء مكة ويقام قداس األحد يف

(١) وانظر نفح الطيب ٢٨٠/٦.
 www.alsalafyoon.com (٢) انظر موقع ص ٣
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

 املدينة)(١) وقال د. محمد عامرة ( اما قساوسة التنصري فانهم يطمحون يف اقتالع اإلسالم 
من الجذور والغائه من الوجود)(٢).

والتقاليد  والعادات  والطباع  اللغات  فيها  فيتعلمون  املنّرصين،  لدى  السياحة  استغالل 
واألديان وجوانب الضعف يف تلك البلدان وعندها  يبّثون ما عندهم من افكار تثليثية إلضالل 

املسلمني.
للمنّرصين  القبائل وشيوخها  يف ذلك واستقبالهم  املحلّيني ورؤساء  الحّكام  تساهل بعض 

والرتحيب بهم واعطاؤهم التسهيالت ألقامة مؤسساتهم التنصريية هناك.(٣)
هذا ولقد اوردت رابطة العامل االسالمي أسباب التنصري فذكرت:

 هذا وإّن كرثة املظامل يف املجتمعات االسالمية كالفقر والبطالة والجهل واألمية والحروب 
باسم  املتحدثني  بعض  ومتاجرة  املناطق  بعض  العنرصي يف  والتمييز  الحقوق  وضياع  والظلم 
اإلسالم وتجميع الرثوات و التطرف والعنف والقتل واملذابح التي ارتكبت من قبل جامعات 
اسالمية والفساد يف الدول االسالمية (٤) والبدع والخرافات وغري ذلك  كلها سّهل لهم التوّغل يف 

بالد املسلمني.
 أجل إنهم قد جّندوا أنفسهم لخدمة الصليب ونرش عقيدة التثليث ويضّحون  بأنفسهم 
أحياناً ملثل هذه العقيدة الفاسدة. ولقد اعلنوا ذات مرة أنه قد سقط خالل عام ٢٠٠١م ٣٣ 
مبرشاً كاثوليكياً قتيًال يف العامل حيث ذهبوا ضحايا التعصب الديني وفق ما اعلنه الفاتيكان يف 
٢٠٠١/١٢/٢٩ وعىل التفصيل االيت: ١٠ ضحايا يف آسيا بينهم ٨ يف الهند عىل أيدي األصوليني و٩ 

يف أفريقيا والباقي ١٤ يف أنحاء العامل.
٨-  أكرب سبب دفعهم اىل التنصري إعالنهم أّن دينهم املسيحي دين عايل ال قومي خاص ببني 
ارسائيل،  قال الشيخ أحمد ديدات ( إن نبوة عيىس عليه السالم كانت لليهود فقط وليست 
للبرشية عامة وإّن السيد املسيح مارس التبشري مع اليهود فقط وطول حياته مل يحّول أمميا 

واحداً من غري اليهود إىل دينه).(٥)
مهامهم  وتسهيل  األديان  دراسة  بحجة  اللغات  وتعليم  والبعثات  التعليم  استغالل   -  ٩
وأعاملهم بل رشّعوا لهم باقامة مؤسسات تنصريية(٦) وبعناوين وهمية ملعرفة العادات والتقاليد، 
والرحالت  السياحة  باسم  تغلغلهم  ناهيك عن  ذلك  دور يف  لهم  وحديثاً  قدمياً  فاملسترشقون 

وتتبع اآلثار.
١٠- الحوار اإلسالمي املسيحي، هذا مسلك سلكوه  اذ هناك لقاءات كثرية مثل ما جرى من 

لقاء بني مفتي مرص والبابا شنودة تحت عنوان وحدة وطنية. وكان بحضور وزراء أوقاف

(١) انظر الزحف اىل مكة  د.عبد الودود شلبي، ص١٣.
(٢) انظر الغارة الجديدة عىل اإلسالم،  د.محمد عامرة ص ١٤

(٣) انظرالتنصري مفهومه و أهدافه   د.عيل ابراهيم النملة، ص ٧٩-٨٠.
(٤) انظر التنصري مفهومه وأهدافه د. عيل إبراهيم النملة ص ٧٦/٧٣.

انظر مجلة الياممة،  عدد ١١١٠ص.٥٤.  (٥)
(٦) انظرالحضارة االسالمية مقارنة بالحضارة الغربية،  توفيق الواعى ص٦٨٥ -٦٨٦ وواقعنا املعارص،  محمد قطب،  ص ٣٤٣.
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 بعض الدول االسالمية  والنصارى مستعدون أن يتنازلوا عن كل يشء يف سبيل كسب املزيد 
املسيح  دم  من  اليهود  وتربئة  اليهود  مع  تحالفهم  من  ذلك  أدّل عىل  وليس  االنتصارات  من 
كام هو معلوم يف اناجيلهم،  بل أدخلوا الغناء والرقص واالختالط واالنحالل والرذيلة  داخل  
الكنائس مع كل ألوان الفساد الخلقي والفكري وعّدوها ذريعة إلغراء الشباب ودعوتهم اىل 

الدخول يف النرصانية.
إّنهم يريدون كرس الحاجز النفيس بينهم وبني املسلمني لكسب الثقة عند الحكاّم وكسبها  

لدى الشعوب االسالمية.
املسلمني  رأوا  حيث  النسل،  وتحديد  املسلمني  أعداد  تقليص  عىل  الدؤوب  العمل   -١١  
لديهم كثافة سكانية  كبرية فادركوا أنه ال بد من السعي لتقليل أعداد املسلمني ولشعورهم 
أّن املسلمني من املمكن أن يستيقظوا ولو بعد حني حتى رفعوا شعاراً( ال تثق باملسلم ولو 
أعطاك كل يشء ولو كان علامنياً) وهم يرون أحداث البوسنة والهرسك مثًال قد ايقظت ونّبهت 
الكثريين من الخطر النرصاين،ولقد ّرصح مسؤول تريك ( أّن الغرب يكيل مبكيالني النه تدّخل 

ملنارصة الشيعة يف العراق ومل يتدّخل لنرصة مسلمي البوسنة والهرسك).(١) 
 هذا ما قالته تركيا وهي دولة علامنية.

    اجل إّن الجمعيات التنصريية تويص االطباء النصارى القامئني عىل توليد النساء املسلامت 
أن يحرصوا عىل أن تكون الوالدة من خالل عملية قيرصية وذلك  ليضعوا حداً للتكاثر، حتى 
ال تتمكن املرأة املسلمة من والدة أكرث من ٤ أطفال بزعمهم (٢) وهذا العمل يعمله اطباء 
النصارى يف مستشفياتنا، فمتى يفيق أولئك الذين يراجعون االطباء والطبيبات النصارى ليرشفوا 
عىل توليد  نسائهم يف هذه البالد ويتصّورون أّن هؤالء رجاال علامنيني ال يعنيهم أمر النصارى 
ابدا،  ومام يعزز ذلك حمالت تعقيم النساء املسلامت من خالل بعض العمليات القيرصية  او 
الوالدات الطبيعية عن طريق العقاقري واالدوية، فكم من مرة كشف فيها نساء نصارى يقمن 

بتعقيم النساء املسلامت؟  وكذلك  تشجيع حمالت تحديد النسل عند املسلمني فقط
القرن  يف  احرزه  الذى  للغرب  الفائق  والتكنلوجى  املادى  التقدم  ابرزها  من  ولعل   -  ١٢
العرشين مع ما فيه من ارضار قاصمة للظهر من مذاهب الحادية وفلسفات عقائدية واحزاب 
علامنية ودعوات اباحية،  لكن هذا ىشء وتفتيت الذرة واطالق االقامرالصناعية وغزو الفضاء 
والغوص يف اعامق البحار واستخراج انواع املعادن الصلبة والسائلة ىشء آخر هذا، اذ انه يبهر 
التأريخ فهذا وامثاله له اثره يف تغلغل  العقول ويحرّي االلباب حيث سبق كل تقدم عىل مر 
التنصري يف ديار املسلمني فجيوش االستعامر كانت تاىت ومعها القساوسة واملنّرصون لكل منهم 
مهمته، يف حني يعلم كل دارس ومنصف أّن الغرب مل يستيقظ وينهض اال بعد عزل الكنيسة 

وابعادها عن شوؤن املجتمع 

(١) املصدر السابق ص ٦٨٧.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

 وحرصها بني جدرانها االربع(١)
التأّخر  مرارة  املسلمني  ابناء  اذاقوا  ملّا  وذلك  االجتامعى،  والتفّكك  الفكرى  الضعف   ١٣
قاتلة وتناحر  املجتمع يف فوىض  لهم بسهولة حيث اصبح  والتخّلف  اضحوا فريسة  والجهل 
حقيقى ونهب وقتل واغلب هذا حدث بجهود غربية ومخططات استعامرية كام قال  الشاعر 

وليد االعظمى 
دسيسة ألـــف  ــــت  رأي ــجــهــت  ات أىّن 

إنكلرتا ـــســـة  دســـي ــــل  ك ووراء 

املطلب الثالث

وسائل وأساليب املنّرصين
املكر  اساليب  كل  استخدموا  حتى  مرادهم  اىل  للوصول  شّتى  وسائل  يف  املنّرصون  تفنّن 
والدهاء لخدع املسلمني ودعوتهم اىل دينهم املحرّف لذا سأسوق   طرفا من اساليب هؤالء 

لنقف عىل ما يصبون اليه:
١- العناية بالشباب والشابات بشكل خاص، مع الرتكيز عىل النشء الجديد من رياض االطفال 
ودور الحضانة فهناك مجالت خاصة بهم مصّورة بأحسن الصور ومغّلفة بأحسن االغلفة 
اجنحة  او  العرب  بنات  او  االوالد  لكل  او  العرب  االشبال واطفال  ولها اسامء جّذابة مثل 
النسور وبعضهم يأخذون الطفل من حجر امه فيغرسون فيه مثل هذه الصور لغرض ان 
يدخلوا اىل قلبه وعقله بعد ذلك  ولقد رأيت نسخة من اإلنجيل فد طبعوه وصّوره بصور 

كتلك التى تسمى كارتون.
٢- محاولة زرع عقائد النصارى من خالل املمرّضة او الخادمة او املدرّسة بل عرثنا عىل مساطر 
واقالم وأدوات مدرسية وأشياء اخرى تجمل اسامء نرصانية و فيها صور للقساوسة والرهبان 
فيجعلونها يف كنيسة يف يد نرصانية بعيداً عن معرفة الدين األصيل الذي هو االسالم وهناك 

فنادق فيها أجنحة ال سيام يف املدن السياسية للعناية باالطفال و باللغات التي يجيدونها.
٣- الرتكيز عىل التالميذ واملدارس أو املنح الدراسية املّجانية أوالبعثات الدراسية الجامعية مع 
االهتامم البالغ بالطلبة املوهوبني والنوابغ واالذكياء ليكونوا دعاة للنرصانية مستقبًال وكم 
هرّبوا من بالد املسلمني عن هذا الطريق؟ ولالسف الشديد العامل االسالمي يغّط يف نوم 

عظيم.
٤-اصطياد السّواح من ابناء املسلمني يف بالدهم، حيث ذكروا أّن عرشات املنّرصين يف حديقة 
خصوصا   املسلمني  وشباب  العرب  السّواح  لدعوة  مخّصصة  لندن  مدينة  يف  بارك  الهايد 

وهم

(١) انظر تراثنا الفكرى يف ميزان الرشع والعقل،  للشيخ محمد الغزاىل ص ١١٠.والعقائد واملذاهب، عباس العقاد ص ٤٠٢.
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 يصولون ويجلون هناك تحت ذرائع شتى. 
العريب يف مرص وغريها  العامل  العامل بل يف  التي تعقد يف دول  العلمية  ٥- استغالل املؤمترات 
فتخرج قرارات وتوصيات خطرية كإقرار حرية األديان أو وحدة األديان أو قمع الحركات 
تتنافس يف  اسالمية  نجد هناك دوال عربية واخرى  األسف   لهم ومع  املناهضة  االسالمية 

احتضان مثل هذه املؤمترات الدولية تقّربا وتزّلفاً الرضاء الغرب النرصىن واسيادهم.
يصلون  هذه  طريق  فعن  التعليم  و  والطب  االغاثة  مثل  االنسانية،   الخدمات  استغالل   -٦
اىل ما يريدون او باألحرى هم يحملون اإلنجيل املحرّف يف يد واملساعدات اإلنسانية بيد 
الصليب  فمنظمة  وجه،  احسن  عىل  تستغل  العامل  يف  الطبيعية  الكوارث  فوقوع  أخرى، 
األحمر الدولية تعّد اكرب منظمة غذائية واغاثية بل أحياناً تأخذ اغاثات املسلمني لتوزعها 
عىل املسلمني باسم اغاثات نرصانية لهم مثلام حدث هذا يف بنغالدش،  إذ قامت منظمة 
الصليب األحمر بتوزيع بعض االعانات التي دفعتها دول إسالمية لتوّزعها عىل دول املسلمني 
لضحايا الفيضانات وغريها ليتنرصوا بها وهذه وصمة عار تلحق املسلمني مثلام هي وصمة 
عار تلحق املسيحيني الستغاللهم فقر وحاجة اإلنسان والضغط عليهم لتغيري دينهم. انطالقاً 
من نداء املسيح كام يقولون (امرنا أن منسح عىل جراح املجروحني ) فيقولون نحن نعالج 
الحاجات كلها الظاهرة و الباطنة فنعالج الفقر بالطعام واملريض بالدواء والعاري بالكساء 
نوعان  عندهم  فالشفاء  املقّدس  الكتاب  له يف  نعطيها  التي  بالهداية  الضال  نعالج  وأيضاً 
باليد  و  الطبيب  بيد  بالقارورة  الطبيعي  الشفاء  لهم  فيقدمون  الطبيعي  وفوق  طبيعي 
االخرى الشفاء اآلخر وهو الدعوة اىل النرصانية من خالل االنجيل. ومام ال يخفى أّن األمم 
املتحدة والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية والصليب األحمر واليونسكو وغريها ما هي 
اال وسائل غالبا بيد مجلس الكنائس العاملي وعمالئه املغروسني يف أنحاء االرض للدعوة اىل 

التنصري.
الرقص  الخمور وحفالت  إنه سبيل عظيم قد سلكوه وذلك عن طريق  ٧-االنحالل األخالقي، 
املختلطة للمراهقني واملراهقات وجذب الشباب من كال الجنسني  وأحياناً بجانب املساجد  
قال زومير (أنا ال اهتّم باملسلم كانسان إنه ال يستحق رشف االنتساب اىل املسيح  فلنغرقه 
بالشهوات ولنطلق لغرائزه العنان حتى  يصبح مسخا ال يصلح ألي ىشء )(١) وكام حدث  
أحد  االخالقي.وحدثني  االنحالل  جراثيم  معهم  يحملون  فهم  فرتة،   قبل  النيجر  يف  هذا 
يف خطبة  املسلمني  تجمع  من  رآه  ما  هاله  القساوسة  أحد  أّن  لندن  يف  املسلمني  الدعاة 
الجمعة فطلب منهم أن يصلوا يف الكنيسة بدالً  من إستئجار قاعة، ويقول  وملّا أخذنا نصيل 

الجمعة فيها فإذا بالقس قد  أىت
 بشابات فاتنات ليرصفن الشباب عن الصالة، حيث أوقفهن عىل أبواب الكنيسة  الصطيادهم  

فذهبت جهوده ادراج الرياح بسبب ثبات الشباب  هناك  فام الذي ربحته  البلدان العربية 

(١) انظر الزحف اىل مكة ص١٠١.
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واالسالمية من دعاوى املنّرصين وتبشريهم؟ 
الفكري  واالنحطاط  الخلقي  االنحالل  من  والشقاء ومزيداً  التعاسة  من  مزيداً  اال  ال يشء 
والتخلف االقتصادي والتفّكك األرسي فهذه دولة لبنان منوذج حّي ملا نقوله من حيث أصبحت 

ميداناً حراً للعمالء واملنّرصين فعىل الدول العربية ان تعترب من ذلك.
الدس  اللغات واملواضيع مع تعّمد  الصغرية بشتى  الكتب والرسائل والكتيبات  ٨- وسيلة 
والتشويه فهم يطبعون أآلف العناوين واآلف الطبعات واملنشورات واملطويات بحيث تصل اىل 
املدارس والبيوت والشقق واملساجد  بكل سهولة اذ يرسلون بعضها مع الفواكه التي تباع يف 
الصناديق ولديهم مجالت وجرائد يومية بل صباحية ومسائية وإسبوعية وشهرية ويطبع العدد 

الواحد منها مباليني النسخ وتوّزع مجاناً وبالربيد االلكرتوين والعادي.
٩- ومن وسائلهم استخدام االعالم املريئ واملقروء واملسموع واملعروض،  كاالرشطة الكاسيت 
فاإلنجيل املحرّف كله قد أفرغوه عىل أرشطة الكاسيت النه اشّد وعظية ملا له من  موسيقى 
دينية  كام يّدعون،  فهذه منظمة b.r.m تهدى للقرى  أجهزة تسجيل فاذا مل يكن لديهم 
قبل  ذكرت  باليد كام  او  بالهندل  يشتغل  او جهاز  بطاريات  او  مولداً  لهم  اهدوا  كهرباء 
قليل  وهناك اذاعات كصوت الغفران وحول العامل والرجاء يف املانيا ودار الهداية يف سويرسا 
وصوت الحق يف  لبنان وكلمة الحق يف أسبانيا وغريها  تبث لهذا الغرض والهدف املشؤوم. 
ولالعالم اساليبه اذ هو لسان السلطان الحاكم الذي يتالعب بالعقول وهناك اساليب تتبع 
لتوجيه الرأى العام منها اسلوب التحضري املسبق  واسلوب الرتويج لتنفيذ املخطط  واسلوب 
االستعانة باراءوترصيحات االشخاص واستصدار الفتاوى املؤيدة لهم و اجراء االستفتاءات 
املزورة اليهام الرأىالعام بان مرشوعهم يحىض مبرشوعية والرضا التام والقبول العام بحيث 

يصل نتيجة االستفتاء ال ٩٩/٩٩ 
 وهو اشبه ما يكون بسباق يعدو فيه حصان واحد ومن اساليبهم افتعال املناسبات لشد 

الجمهور اليهم. (١) 
١٠- استخدام الرياضة بكل انواعها،  حيث استخداموا مباراة كأس العامل لتوزيع كتب وارشطة 
ونرشات تنصريية، واحيانا تقدمها دولة الفاتيكان يف اشكال مختلفة وتهّىء من يقوم عليها 

وتوزيعها  بني الحارضين هناك.
١١- بناء الكنائس بكرثة وعىل سبيل املثال يف دولة مايل االسالمية اذ نسبة املسلمني فيها ٩٤ ٪ 
حسب  حصائية عام ٢٠٠٢ م يف اطلس دول العامل االسالمي  شّيدوا كنائس كثرية  بحيث 
أصبح لكل ٥٠٠ شخص كنيسة بينام ال يوجد اال طبيب واحد لكل ٨٢٫٠٠٠ الف شخص عىل 
حسب نسبة السكان هناك،  فيا ترى ماذا يقصد من كل هذه الكنائس وماذا وراءها؟... 

قال

(١) انظر التلويث الفكري واالعالمي يف العامل االسالمى، عايدة الشعراوي ص ١٠ -٢٠.
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  سيد قطب(ليس هناك من بلد أكرث من األمريكان يف تشييد الكنائس حيث  أحصيت يف بلدة 
واحدة ال يزيد سكانها عن ١٠ آالف نسمة  قد بنوا أكرث من٢٠  كنيسة (١).

١٢- استخدام قضية املرأة كورقة للتنصري بحجة أّن لديهم حلوالً ملشكالت املرأة والقضاء عىل 
اليها  الناس  تجذب  بّراقة  عناوين  لها  نسوية   ولهم جمعيات  اجهاض حقوقها،  يريد  من 
واكرث ما يرّكزون عىل تحديد النسل عندنا  فقط. وتشجيع النسل يف بالدهم والهدف واضح 
لتقليل املسلمني وتكثري النصارى وقد ارسلوا ملرص معونات كثرية ولكّنها مقّدمة لهم برشط 
أن تستخدم يف تحديد النسل واغلبها معونات أمريكية، وأرسلوا أجهزة حديثة ذات تقنيات 
عالية اىل كليات الطب تتعلق مبسألة القدرة عىل اإلجهاض وامكانية اسقاط االجنة واالطفال 
من بطون الحوامل(٢) وقبل أيام أصدرت ليبيا حكاًم بإعدام نساء بلغاريات قمن بتحقني 
أطفال ليبيا بجرثومة تسبب مرض اإليدز وهو مرض معضل  يقىض عىل املناعة(٣) فيسبب 
فقدانها كام يقول االطباء، ولقد انعكس ذلك عىل ما قام به مجلس الكنائس العاملي حيث 
حّشد االف من املربيات والخادمات واملمرضات واالطباء لدعم خطة لتنصري املسلمني لعام 

٢٠٠٠م ولكن الله خّيب ظّنهم آمالهم.
١٣- استخدام املسابقات الثقافية عن الطريق املراسالت حيث ترصد لها جوائز ضخمة وتكون 
وسيلة لالتصال بني املؤسسات التنصريية ودين هؤالء القّراء،  وكذا عن طريق الشعارات 
األجنبية يف كل مكان مبا فيها الدعوة اىل الرهبنة او السياحة او التعرّف عىل  بلد ما،  حيث 
تحمل بني دفتيها دعوة اىل التنصري ويكتب عىل بعضها ان مل يصلك الطرد خالل عرشين 

يوماً نرجوا اشعارنا يك نقوم بارسال طرد آخر لك.
١٤- من اساليبهم التلبيس عىل الناس حيث أّلفوا كتباً مخصصة للمسلمني لرتاعي مشاعرهم 
مثل كتاب" شهادة القرآن لتوحيد املسيحيني" حيث وّزعوه يف العامل االسالمي ومثل " الله 
واحد يف الثالوث القدوس" لزكريا بطرس اذ يحاول صاحب الكتاب اجادة شبه بني عقيدة 
املسلمني والنصارى ويقول إن كان النصارى يؤمنون بآلهة ثالثة االب واالبن والروح القدس 
َا اْلَمِسيُح  فهم بذلك يوفّقون بني هذه العقيدة التثليثية مع قول الله تعاىل عن عيىس : }إمِنَّ

ْنُه{(٤) ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم رَُسوُل الّلِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ
فيقول هو رسول وكلمة وروح وذلك  اليجاد التشابه بني هذا وثالوثهم والحق أّن عيىس 
عليه السالم رسول الله وأنه مثل آدم  قال تعاىل}إِنَّ َمَثَل ِعيَىس ِعنَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن 
ُترَاٍب ِثمَّ َقاَل لَُه ُكن َفَيُكوُن{(٥) وأنه روح من الله عز وجل كام نفخ  من روحه يف آدم فهل آدم 
ابن الله تعاىل ايضاً أو أنه جزء منه؟ معاذ الله، فليس اذا املعنى ابداً أن يكون املسيح ابن الله 

بل  وقد  انكر الله

(١) انظر أمريكا التي رأيت،  سيد قطب،  ص٢٩
(٢) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان،  ص  ١٦٠.

(٣) انظر جريدة املسلمون عدد ٢٧٥ ص ٤٣.
(٤) سورة النساء آية ١٧١.

(٥) سورة آل عمران،  آية ٥٩.
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ِبنٌي{(١)   تعاىل عىل من ادعوا هذا  قال تعاىل }َوَجَعُلوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزءاً إِنَّ اْإلِنَساَن لََكُفوٌر مُّ
التشابه  الثالث (كلمة ورسول وروح) وبني  الكلامت  الناس دينهم يف هذه  فهم يلبسون عىل 
العددي يف الثالوث املوجود عندهم وبني اسم الله الرحمن الرحيم يقولون إّن الله له ٩٩ اساًم 
فلامذا يعرتضون عىل الله األب و الله االبن و الله الروح القدس؟ فهذه تلبيسات ال تخفى عىل 

انصاف طالب العلم فضًال عن العلامء والشباب املثقف.
بنائهاعىل نطاق واسع يف  (٢) حيث بدءوا يف   : باملساجد  ًبناء كنائس عىل اشكال شبيهة   -١٥
القرن الرابع للميالد بعد تنّرص االمرباطور قسطنطني الكبري عام ٣١٣م وبنيت عىل غرار دور 
العدل الرومانية املعروفة بالبازيليكات (٣) اما يف بالد املسلمني  السيام افريقيا  فانها  تكون 
بينهم وبني املسلمني كام يتصورون   الكراهية  يزيلوا  باملساجد بصورة معينة حتى  شبيهة 
فيها بل رمبا ظنها مسجدا فيصطاد هناك،  ومنها  الدخول  املسلم  ايضا عىل  وليك يسهل 
اقامة العبادة بطرق مشابهة للطرق التي يقيم بها املسلمون عباداتهم كمثل طريقة ترتيب  
الصفوف والجلوس عىل األرض حتى يألفها املسلمون وحتى رضب الناقوس(٤) يف الكنيسة 
الكريم،  القرآن   قراءة  احيانا عىل طريقة  اإلنجيل  ترتيل  االذان ومنها  اثناء  أحياناً ترضب 
فهم يحاولون ايضاً تجويد اإلنجيل تشبيها بالقرآن الكريم  حتى يتعّود املسلمون ذلك وال 

يشعرون باالستغراب يف ذلك  أبدا فتأمل. 
١٦- استغالل العناوين املشرتكة بني اإلسالم والنرصانية مثل الصالة والصدقة والصوم دون أن 
يشعر املسلم بالفارق الكبري،  حتى الرئيس األمرييك بوش االبن قال يف ترصيح له (انا لست 
متعمقاً يف دراسة الدين لكنني ال اجد يف اإلسالم ما يجعلنا نتناقض أو نختلف فيام نؤمن 
به بل عىل العكس إنني أجد متاثًال بني مبادئ اإلسالم وبني املبادئ التي نؤمن بها واملشتقة 

من ديننا ومن حضارتنا الغربية)(٥) عىل حد قوله.
أيام الشيوعية يف اإلتحاد السوفيتي  سابقا  ١٧- مصادرة أوقاف املسلمني كام حدث هذا يف 
وبلغاريا ورومانيا حتى ال  يستفيد املسلمون منها، وكذلك يف دولة ألبانيا  اإلسالمية عىل يد 

أنور خوجا رئيس البالد ومن جاء بعده.     
الهّدامة ضد اإلسالم ومتجيدها ودعمها  الحركات  تبّني وإنشاء  التنصري عىل  ١٨- يعمد رجال 
مثل البهائية التي تؤمن بالحلول واالتحاد تلك األفكار التي زرع بذورها النصارى واليهود 
وسقوها وتعهدوها عىل مر التأريخ،  ألنها مأخوذة من أفكارهم،  أمل يقولوا إن الالهوت 
قد حّل  يف الناسوت أي املسيح عليه السالم. وكذلك القاديانية،  تلك الديانة الجديدة التي 

أنشأها

(١) سورة زخرف، آية ١٥.
 (٢)

(٣) انظر مجلة روز اليوسف، عدد ٣٤٧  ص٢٣.
(٤)انظر موسوعة املورد، منري البعلبيك، ص ٣/١٨.

 (٥)
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 وزرعها يف الهند اإلستعامر الربيطاين  وهم يعرفون تفاصيل ما جرى هناك و ما وراء الكواليس 
وكذلك الباطنية وبعض الطرق املتصوفة التي ال متت لإلسالم بصلة ال من قريب وال من 
يقول  افريقيا  الوضع يف جنوب  يتحدث عن  أحمد ديدات وهو  الداعية  يذكر  بعيد، كام 
من  اعرتاف  عىل  حصلوا  حيث  كثرية  مشاكل  لنا  يسبّبون  الذين  القاديانية  عائق  أمامنا 
املحكمة الرسمية هناك عىل أنهم مسلمون وهم ملة كافرة خرجت من اإلسالم وهو منها 

بريء كرباءة الذئب من دم يوسف الصديق.
التي  ماركس  كارل  كنظرية  وإلحادية ساقطة  علامنية  وأحزاب  منحرفة  نظريات  تصدير   -١٩
ترفض االديان جملة واحدة، وتدعي أّن الدين أفيون الشعوب وال إله والحياة مادة وقد 
صدروها إلينا ألّن ماركس يهودي نشأ يف ديار نرصانية ويدّعون أّّن القران الكريم صناعة 
برشية معاذ الله. وكمثل نظرية داروين يف كتابة أصل األنواع و كذلك ما جاء به  فرويد  
من نظريات  ويطيب يل ان اتساءل عن أي طريق جاءتنا هذه؟ هل عن طريق الحفريات 
املنقوشة  التأريخ  أعامق  يف  الغوص  عن طريق  ام  االرض؟  باطن  يف  الجيولوجي  والبحث 
عىل الحفريات وعىل أعمدة املعابد  كام يروجون له أو أثارة من علم تلقّفوها من افواه 
املهووسني والشاذين والشاذات األحياء منهم واألموات ممن يأتون اليهم؟ واىل متى يستخف 

االعداء بنا وبامتنا؟.
ودعوتهم  بهم  واالشادة  فكرياً  املنحرفني  بعض  تبّني  اىل  يعمدون  التنصري  رجال  نرى  إننا 
اىل مؤمتراتهم واإلغداق عليهم وتعيينهم يف املناصب الراقية لغرض خدمتهم ويحّققون ذلك 

بالتنسيق مع الحكومات املوجودة يف بعض الدول اإلسالمية العميلة لهم.
٢٠- العمل الدؤوب عىل إحداث انقالبات عسكرية يف الوطن العريب واإلسالمي ليكون االنقالبيون 
الجدد عبيدا لهم لتحقيق اغراضهم، وذلك كإنقالب الشقي مصطفى كامل أتاتورك اليهودي 
يف تركيا الحديثة وكذلك سوهارتو يف اندونسيا الذي حاز لقب جرنال الكنيسة بتقدير امتياز 
وغريها، فاالستخبارات الغربية لها دور يف احتوائهم عن طريق جمعيات وأندية وان تّطلب 

األمر عن طريق الجنس واملخدرات وما اىل ذلك  فاالمر فيه سعة.
غسل  ألجل  وذلك  وأمريكا  أوروبا  يف  الغرب  يف  يدرسون  الذين  املسلمني  أبناء  اصطياد   -٢١
إذ  اشقياء؟  لنا  رجعوا  انقياء  اتقياء  ذهبوا  أناس  من  وكم  تنصرّيية  بافكارغربية  أدمغتهم 
فقدوا اميانهم وغريتهم عىل أوطانهم بسبب املكر والخداع يف الليل والنهار تارة،  وبايجاد 
تحت  من  البساط  سحب  يتّم  و  اخرى  تارة  العلم  باسم  املسلمة  االقلّيات  مع  صداقات 
أقدامهم تحت تلك العناوين الربّاقة وغريها.قال زومير وهو يخاطب املنرصين (ولتكن لكم 
نعومة االفاعي يف الزحف اىل قلوب املسلمنب ذاك الّن املسلم اليغرّي دينه بسهولة لذلك كان 

البد من تخديره قبل فتح بطنه كام يفعل الجّراحون )(١) 

(١) انظر الزحف اىل مكة ص٣١.
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٢٢- يعمداملنّرصون ومن يقف وراءهم من املؤسسات االسترشاقية واالستعامرية عىل ايجاد 
خالف بني الحّكام املسلمني وشعوبهم وايجاد أحقاد بني التجار والضعفاء ثّم تكون بني الراعي 

والرعية خصومات تستغل مستقبال إلثارة معارك داخلية  نزاعات محلية.
والصابئة  والنصارى  اليهود  مثل  املسلمني:   بالد  يف  اسالمية  غري  االقليات  استخدام   -٢٣
األحوال  قوانني  الهند حمالت رشسة ضد  يف  الربيطانيون  الصليبيون  شّن  والهندوس،ولقد 
الشخصية الرشعية اإلسالمية وطالبوا بإلغائها وشهد املجلس األعىل للربملان الهندي مناقشات 
حادة حول هذا املوضوع فاقرتح بعضهم اصدار قانون مدين موّحد  لسكان الهند فاستنكر 
زعامء املسلمني هذا اإلقرتاح وطالب أبو الحسن الندوي الحكومة بالكف عن مناقشة  هذا  
املوضوع،  وطالبت جمعية العلامء بالكف عن هذا، وقد طّبق سالطني دولة املغول االسالمية 
أثناء حكمهم الرشيعة االسالمية قرونا طويلة هناك قبل احتالل بريطانيا للهند،  ومل يتعرض 
املسلمون لغريهم باألذى بل مل يفرضوا عىل غري املسلمني رشيعتهم لكّن الربيطانيني ألغوا 
العمل بقوانني الرشيعة االسالمية ماعدا األحوال الشخصية واعتمدوا القانون املدين رسمياً 
١٩٣٧م – ١٣٥٦ ه ويف سنة ١٩٥٤م سّنت حكومة الهند قانون األوقاف فدّمرت االوقاف 
وهكذا فصل الصليبيون اإلنجليز   الشعب الهندي اىل شعوب كثرية  بعد أن كانوا شعباً 
املسلمني  والبعثات  عىل  العليا  والدراسات  الوظيفة  يف  والسيخ  الهندوس  وفّضلوا  واحداً 
هناك وضيّقوا عىل املسلمني يف التجارة والصناعة وأصبح  نسبة املسلمني بعد التقسيم ١٤٪  
بينام هم يزيدون عىل ٢٢٪ ويف هذا اإلحصاء كذب وخداع عىل عادة اإلنكليز يف كل بلد،  

فجعلواها التزيد عن ١٪.(١)
  وكذلك شكّكوا يف صحة الحديث النبوي وهو األصل الثاين يف اإلسالم من حيث تدوينه 
وروايته وضبط سنده. وبسبب تأّخر كتابة الحديث إىل نهاية السنة مائة من الهجرة(٢) وكذلك 
غوستاف فون جرونيوم الذي يحاول بخبث ودهاء إثبات فضل الحضارة الهيلينية عىل الحضارة 
العربية واإلسالمية ويسمى املسلمني باألمة املحمدية(٣) و لقد تّم التنسيق معهم لتّكوين احزاب 
سياسية وجمعيات خريية واحيانا بالتجسس عىل ما يجري يف تلك البلدان لغرض اخبارهم أوال 

بأول ولهم مكائد ال تخفى.
٢٤- العمل الدؤوب الفساد شبابنا وفتياتنا بطرق شتى،  وذلك مثل الغناء واملوسيقى واالختالط 
مع رفع شعارات بّراقة مثل قومية و وطنية و علامنية وتشجيعهم عىل السياحة، وكم من 
نجوم غنائية برزت؟ وكم من طاقات لديهم قد هدمت؟ فرتى بعض شبابنا يعرف عن حياة 

مطرب او مغني او العب كرة او ممثل أكرث من أي صحايب آخر.

(١) انظر املوسوعة الجغرافية للعامل االسالمي ١٤/١٥٤  واطلس دول العامل االسالمي  د. شوقي ابو خليل  ص١٨٤.
(٢) انظر كتاب سرية الرسول، ايتان دينيه ص ٤٣.

(٣) انظر مقدمة ترجمة معاين القران االنجليزية،  التى  صدرت عام ١٧٣٦م  وانظر  االسترشاق والخلفية الفكرية د. محمود 
زقزوق ص٣٢.
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٢٥- استخدام اسلوب التشكيك وابرز من ظهر يف هذا وايدهم هم املسترشقون: قال املسترشق 
ايتان دينية ( إّن هؤالء املسترشقني الذين حاولوا نقض سرية النبي محمد صىل الله عليه 
وسلم حيث لبثوا ثالثة ارباع القرن يدقّقون وميحّصون حتى يهدموا ما اتفق عليه  جمهور 
اثبات يشء جديد)(١) وعملوا  يتمكنوا من  النبي ومع كل ذلك مل  املسلمني من سرية  من 
ليل نهار عىل التشكيك بكون االسالم صالحاً لكل زمان ومكان والتشكيك بالرسول الكريم، 
ومن أبرزهم  واكرثهم يف هذا امليدان انحرافاً وتعّصباً هو مرجليوف والمنس. حيث شّككوا 
يف مصداقية القرآن الكريم قال جورج سيل (اما إّن محمداً كان يف الحقيقة مؤلف القرآن 
واملخرتع الرئييس له فأمر ال يقبل الجدل)(٢)حيث شّككوا بانه مّنزل من عند الله  وامنا هو 
ملفق من الديانتينب السابقتني كام يروجون،  وأبرز من حمل لواء هذا جولد تسهر وشاخت 

وهام اشدهم حرصاً عىل هذا االدعاء الكاذب.
٢٦-  اسلوب الرتجمة : تلك الوسيلة التي استطاعوا من خاللها تزييف االسالم  بدءاً برتجمة القران 
الكريم يف القرن السادس الهجري ومنتصف القرن الثاين عرش امليالدي سنة ١١٤٣م ألغراض 
تنصريية، ولقد رعت هذه الرتجمة الكنيسة واألديرة عىل يد الراهب الكولوين ابت رئيس 
األديرة، حيث رحل اىل فرنسا ثّم اىل إسبانيا وكلف كتنفزيز يف ترجمة معاين القران الكريم 
اىل الالتينية (٣) ثم انطلقت بعدها الرتجامت للرتاث ويف مقابل ذلك حرصت اإلرساليات عىل 
ترجمة األناجيل إىل لغات عدة  حتى ال يفرت املسلم وال يتحرّي يف قراءتها(٤) وتحت عنوان 
التبادل الثقايف واملنح الدراسية والتنمية والتقويم املستمر وغري ذلك و يفعلون ما ال يعلمه 

اال الله سبحانه من كيد ومكر  يف العامل اإلسالمي.
٢٧- من أساليبهم إهامل القرى املسلمة مع اهتاممهم بالقرى النرصانية،  يقول د.عبد الرحمن 
السميط (إّن معظم املناطق اإلسالمية محرومة من الخدمات مقارنة باملناطق املسيحية،  
خذ مثًال يف كينيا التي يبلغ نسبة املسلمني فيها ٣٥./.، فكل القرى اإلسالمية بدون كهرباء 
محاولة  عدم  بسبب  واضحا  فيها  الفقر  وتجد  العام،  السياحي  الشارع  عىل  أّنها  رغم 
تطويرها من قبل السلطات، اما املناطق املسيحية فانك  تجد فيها كل الخدمات الصحية 

واالجتامعية).(٥)
مدينة  كينيا  (يف  السميط  الرحمن  عبد  د.  يقول  املساجد  وإهامل  بالكنائس  ٢٨-االهتامم   
الكنيسة  مظاهرة ضد  هناك  أّن  وظننت  الكنائس  احد  امام  كبرياً  تجّمعاً  رأيت  غارسيتي 
ولكننا اكتشفنا أّن املسؤولني الحكوميني وهم من النصارى قد جعلوا الكنيسة مقراً لتوزيع 
بطاقات شهادة الجنسية وبطاقات االنتخابات وال يوجد مكان آخر لهذا الغرض، والهدف 
بدينهم  اعتزازاً  الكنيسة  اىل  الدخول  ويكرهون  باملئة  مئة  مسلمون  هناك  فالناس  واضح 

فالكنيسة والحكومة العميلة
(١) انظر كتاب بنية الفكر الديني يف االسالم، هاملتون جب ص ٥٤.

(٢) انظر االسالم واملسلمون بني احقاد التبشري وضالل االسترشاق،  ص ١٣٠-١٣٣.
(٣) انظر االسترشاق وتغريب العقل التأريخي العريب،  محمود ياسني عزيز، ص١٣٩.

(٤)  انظر التنصري يف املراجع العربية، د. ابراهبم النملة ص ٩٦..
(٥)  انظر رحلة خري يف افريقيا  د. عبد الرحمن السميط، ص ٢٠.
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الغذاء  برنامج  اغذية  أّن  كام  واستعالئهم،  املسلمني  انف  لكرس  االنتخابات  يستغلون  لهم   
العاملي توزع يف الكنائس كذلك واال فلامذا ال تستغل املدارس او الدوائر الحكومية لهذا 

الغرض ).(١)
٢٩- التضليل باالسامء االسالمية، كأن يتحدث عن التنصري رجل يقال له محمد احمد او عبدالله 
املعلوم  ومن  اكرب،   الله  او  الحق  او صوت  نور  عىل  نور  او  الهداية  نور  برنامج  وتحت 
يتخذون  ايضاً  فهم  واملسلمة  املسلم  نفس  يف  وقعا  لها  إلّن  االسامء  هذه  يختارون  انهم 
منها  يأنفون  التي  بالعقائد  املسلمني  ملصارحة  داعي  ال  يقولون  انهم  وهي  اخرى  وسيلة 
ويرفضونها،  فال داعي الن تقول املسيح ابن الله الن املسلم يعّد هذا  عدوانا عىل عقيدته 
التوحيدية التي توارثها منذ الصغر، لذا فهم يستخدمون لفظ  ابن االنسان او انه روح الله  
ّالقران الكريم قد جاء بها، وتجد يف بلغاريا من  وغريها ألّّن املسلم قد يقبلها باعتبار أّن 
املعامل  يجرب املسلمني عىل تغيري اسامئهم االسالمية اىل اسامء مسيحية يف خطوة لطمس 
التضليل  الحكومية، ومنها  الجنسية واملدرسة واملعامالت  دفاتر  االسالمية ويضايقونهم يف 
عليه  الرحيم وعيىس  الرحمن  الله  وباسم  الله  مثل سبحان  االسالمية  العبارات  باستخدام 
السالم وتسمية الكنائس بأنها بيوت الله، ويّدعون أّن دين املسيح مل ينسخ فهم يظهرون 
للمسلم دخولهم باالسالم ظاهرا وينقلون نصوصاً يف تقسري قوله تعاىل }فاسألوا اهل الذكر 
ان كنتم ال تعلمون{(٢) قال صاحب الجاللني اهل الذكر هم اهل التوراة وبناءا عىل هذا 
فإّن القرآن الكريم يأمرنا بسؤال اهل التوراة واهل االنجيل عام يدور يف اذهانهم من قضايا  
والواقع أّن املقصود بأهل الذكر هو اهل العلم فحتى الذين قالوا  بانهم اليهود والنصارى 
قالوا املقصود بهم الذين آمنوا مبوىس وعيىس بأّن الله  تعاىل مل يبعث اال رجاال يخاطبون 
اجتاز بعض  احد بطارقتهم  اّن  فاالدعاء معدنهم والكذب ديدنهم  ذكروا  االمم واالقوام. 
بلدان العامل االسالمى يف تركيا واخذ يخطب يف الناس ويقول ان املسلمني عىل دين باطل 
محرّف  واين قد قابلت علامءهم وناظرتهم فافحمتهم وباطلت دينهم اىل آخر ما افرتاه،  
الجواب  كتابه  فأّلف  الحق  سيف  فجرّد  االميانية  الغرية  اخذته  ذلك  تيمية  ابن  بلغ  فلام 
الصحيح ملن بدل دين املسيح  وكان كتابه ال نظري له يف بابه انذاك،  يشبه هذا الحال ما 
فعله اليهود حول محرقة الهولوكرست يف سنة ١٩٤٥م والغلّو فيها حيث ارادوا ان يرغبوا 
اليهود بالهجرة اىل فلسطني فاّدعوا اّن عدد من قيض فيها نحبه منهم بلغ ٦ ماليني يهوديا 
عىل ايدى النازيني االملان،  يف حني تؤّكد احصاءاتهم الرسمية حسب الدليل اليهودي السنوي 
باّن عدد اليهود يف اوروبا كلها ال يف املانيا وحدها يف ٢٢/ ايلول سنة ١٩٤١ و١٩٤٢/٢١ باّن 
نفوس اليهود ثالثة ماليني فقط فكيف اصبحوا ستة ماليني؟ هذا وقد نفى املؤرخ الربيطاين 

ديفيد ايرقبنغ يف سنة ١٩٨٩م حيث نفى يف مقال له وجود غرف غاز يف اورشثيز. (٣)  

(١)  انظر املصدر نفسه،  ص ٣٧-٣٨.
(٢) سورة الحجر آية   

(٣) انظر حقائق عن محرقة اليهود الهولو كرست ص٧ نديم عبدة.
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٣٠- تقديم بعض التنازالت لكسب املسلمني تضليال منهم يف اقامة ما يسمونه بالقّداس وهو 
نوع من الطقوس الدينية عندهم  يوم الجمعة بدال من يوم االحد خاصة يف البالد التي 
عطلتها الجمعة كدول الخليج وقبولهم بالختان وتعّدد الزوجات خاصة يف افريقيا واطرافها  

وهكذا دواليك.
السّذج من  تنّرص بعض  ننكر  تنّرصوا،  ونحن ال  قد  املسلمني  اّن بعض  ادعاؤهم  ٣١- ومنها 
املسلمني ولكنهم يذكرون أرقاما مبالغا فيها وهذا ديدنهم  ويقّدمونها اىل املسلمني بصورة 
مثرية لهم ذلك مثل كتاب (كيف رصت مسيحيا)  اذ يوجد عىل غالفه اّن املؤّلف هو سلطان 
محمد بولس وهو اسم مرّكب من اسامء املسلمني وهذا الرجل يقال عنه افغاين يّدعون اّن 
جّده كان عاملا وقد حّج البيت ودعا يف عرفة أن يهديه الله  اىل الطريق الصحيح، وقال إّن 
الله تعاىل قد هداه اىل النرصانية، وهي قصة مختلقة ومكذوبة وهي الطريقة التي يسلكها 
اصحاب الفرق الضالة وكذلك كتاب (السودان يرسع اىل الله) ويحتوي هذا الكتاب عىل 
النرصانية وباسامء سودانية وقد يكون هؤالء نصارى وكانوا  اىل  العودة  شهادات وقصص 

بعيدين عن الكنيسة ثم عادوا اليها فتأّمل كيف يحاولون ادخال الناس يف دينهم املحرّف.
وايطاليا  أملانيا  اىل  بهم  والكوارث ويذهبون  الحروب  املسلمني، ال سيام يف  اطفال  ٣٢- رسقة 
يرىّب عىل  الرابعة من عمره  تتخيل طفًال يف  ان  التثليث ولك  يربونهم عىل  وفرنسا حيث 
اإلنجيل  غري  كتاباً  وال  الكنيسة  غري  معبداً  وال  املسيح  غري  رباً  يعرف  ال  وهو  النرصانية، 
والمخّلصا له غري املسيح. يف حني مثًال نجد يف مرص  قد احدث النصارى هناك ضّجة كبرية 
يف بعض الصحف واإلعالم عىل املناهج  الدراسية ويكفيك أن تعرف أنهم تربّموا من املناهج 
االسالمية يف املدارس العامة وقالوا فيها آيات قرانية  وأحاديث نبوية تخالف افكار الكنيسة، 
فالحكومة استجابت لهم خالل إسبوع واحد  فتقّرر إلغاء اآليات واألحاديث هناك أما هم 

فريّبون ابناءنا املسلمني بالقّوة عىل أفكار اإلنجيل و العبودية للمسيح  والكنيسة.
فمن  كبرياً،   أو  كهًال  او  شاباً  أكان  سواء  دينهم  يف  دخل  إذا  الجديد  بالنرصاين  االهتامم   -٣٣
الصعوبة أن يتأقلم مع الديانة الجديدة ويزيل كل ما يف نفسه ويعيش مع من ليس من بني 
جنسه حيث يعّده املسلمون مرتداً عن دين الله تعاىل فهم يبذلون جهوداً كبرية من أجل 
توطني هذا املسلم الذي تنّرص وازالة ما يف داخله  من قلق وتوّتر أو األمل الذي قد يصيبه 

بسبب دخوله لهذا الدين الجديد.
٣٤- رشاء األرايض والعقارات، ولقد أرصدوا لهذا األمر امواالً كثرية وقد يشرتيها أحد النصارى 
ثم بعد فرتة يوقفها عىل كنيسة معينة وبعد رشاء األرايض وايقافها تقام عليها كنائس يراعى يف 
تصميمها أن تكون كأنها قالع حربية   ومستودعات لالسلحة  ال أماكن عبادة، وعىل سبيل املثال  

عاّمن عاصمة االردن فنسبة  املسلمني  فيها ٩٤٪  حسب آخر احصائية(١) تجدها  قد 

(١) انظر اطلس دول العامل االسالمي ص١٩٨.
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بنائها عن  نوع  تقل يف حصانتها وال  يف  ال  التي  واملستشفيات  األديرة  بقالع من  ّطوقت 
الراهبات  ودير  ومدرسة  الغدير  ودير  ومدرسة  غبار  ودير  السري  وادي  كنيسة  مثل  الكنائس 
الوردية وشبيه لها يف مرص العربية  فاملسلمون ٩٤٪ واالقباط يصولون ويجولون فيها بحامية 

القانون الغريب املفروض عليهم
٣٥- التغلغل يف الوظائف الحكومية واملراكز الحكومية واملراكز املدنية والعسكرية ومن نظر 
يف هذا القطاع يذهله التخطيط الدقيق لالستيالء عىل املناصب الحّساسة يف الدول العربية 

اإلسالمية.
٣٦- اتهام اإلسالم بأنه دين دموي، وهذا ما رددت عليه يف مبحث  الشبهات  الذي سيأيت الحقا، 
ولكن كم أضّلوا املسلمني يف هذا األسلوب؟  والحق أّن سيوف بني اإلسالم واتباعه مل تحارب 
الفاريس للعراق والغزو  الغزو  الغزاة، مثل  التي فتحوها وإمنا حاربت  شعباً من الشعوب 
اإلسكندر  غزاها  أن  منذ  الرشق،   تحتّل  كانت  اقوام ودول  اولئك  للشام ومرص  البيزنطي 
املقدوين سنة ٣٥٦-٣٢٤ق.م وفضًال عن ذلك أّن اغلب البالد والشعوب التي اعتنقت اإلسالم 
قد عرفته عن طريق التّجار والعلامء وليس عن طريق الفتوحات والسيوف كام يّدعون، 
ومع هذا أتساءل وأقول: إّن الدمار املادي الذي صنعته الحرب العاملية األوىل والذي راح 
ضحيتها تسعة  ٩ ماليني من البرش و ٣٢ مليون من البرش يف الحرب العاملية الثانية ناهيك 
عن املاليني من املعاقني والجرحى واملّرشدين،  أما عن الدمار املعنوي الذي صنعه املحتلون 
الغربيون فحّدث عن البحر وال حرج،   ومع هذا فهل بلغك ماذا جرى يف الحروب الدينية يف 
أوروبا؟ فإنك تجد العجب العجاب وجدير يب أن  أطرح  سؤاال بعد ذلك  من هم الدمويون 

وغري املنطقني وغري املتحرضين؟ نحن أم هم؟.
٣٧-احاطة املسجد الواحد يف منطقة معينة بكنائس عّدة أو مبدارس تنصريية ويتعّمدون بناءها 
يف األحياء التي يقطنها أغلبية إسالمية وقد تبنى الكنائس يف مكان ال يوجد فيه مسيحيون 
أو ال يتجاوز عددهم أصابع اليد وتعّد هذه من أهم املشكالت التي تواجه املسلمني هناك 
ففي مدينة بّوة يف دولة كينيا والتي تبعد عن املدينة الكبرية هوال مبا يقارب ٤٥ دقيقة 
بسري السيارة، يقول د. عبد الرحمن السميط (حيث تقّدم األهايل ببناء مسجد فوافقنا عىل 
الخريطة والتكاليف وتأّخر بناؤه أكرث من أربع سنني وخالل هذه الفرتة امر رجال التنصري 
ببناء كنيسة ضخمة بقربه ثم كنيسة ثانية اخرى  ثم ثالثة دون أن يكتمل بناء املسجد حتى 
جاء وفد من السعودية وزار املسجد ووقف أحد اإلخوة وهو يريد تصوير املسجد لغرض 
إكامله فجاءه احد املنّصريين وقال له: إنكم منذ مدة طويلة تحاولون بناء هذا املسجد ومل 
تكملوه فلامذا ال تعطونا هذا املسجد وسنقوم نحن بإكامله وتحويله اىل كنيسة رابعة يف 
نفس املنطقة، فشعر األخ بأمل شديد وهو يعلم أّن نسبة املسلمني يف هذه املدينة ٩٨ ٪ 
وليس فيها مسجد عىل االطالق ليصيل الناس فيه ويضطر الناس أن يصّلوا تحت االشجار 

فاشتعلت الغرية يف قلبه فجمع التربعات من هنا 
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وهناك و قام بأكامل بناء املسجد املذكور اخريا. (١) 
الكنيسة  أّن املستشفيات ال تنفصل عن  ٣٨- استغالل الطب والتمريض، إذ يعتقد املنّرصون 
ويجب أن تكون امتداداً لها،  فاالطباء يؤّدون واجبهم الديني عن طريق الخدمات الطبية 
قال س.ا. موريسون يف مجلة العامل اإلسالمي (نحن مّتفقون بال ريب عىل أّن الغاية اإلنسانية 
من أعامل التنصري بني املرىض الراقدين يف املستشفى أن نأيت بهم اىل املعرفة املنقذة  لهم  

وهو ربنا اليسوع املسيح وأن ندخلهم كاعضاء عاملني يف الكنيسة املسيحية الحية).(٢)
لهم، وإننا ال نقول ذلك  املهم  باملسيح يف عالج املرىض وهو املدخل  إنهم يقتدون   أجل 
اعتباطاً أو رجاًم بالغيب بل إننا متأكدون من مدى استغاللهم للطب، إذ قال ايراماريس ( يجب 
أن ننتهز الفرص لنصل اىل اذان املسلمني وقلوبهم فنكرر لهم باإلنجيل فإياك أن تضّيع التطبيب 
يف املستوصفات فإنه أفضل من تلك الفرص عىل االطالق ولعّل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول 
لك إّن واجبك التطبيب فقط ال التبشري فال تسمع له)(٣) ولقد ورد من أساليبهم انهم يجربون 
املريض عىل أن يعتقد أّن الشايف واملنقذ الحقيقي لهم هو املسيح،  ويف الحبشة و السودان 

كانت املعالجة للمريض ال تتم إال إذا ركع املريض وسأل املسيح أن يشفيه فيعالجونه)(٤)"
الزواج  الدول اإلسالمية رفع سن  الذي يشرتط عىل بعض  الدويل  النقد  ٣٩-استغالل صندوق 
للمسلمني،  لتحقيق هدفني األول، حتى يكرث الفساد كام مر، ذاك ألّن الزواج حصانة من 
أقليات  التي يوجد فيها  البلدان  السكاين خاصة يف  النمو  لتخفيف معدالت  ذلك، والثاين، 
دول  رؤساء  ويستخدمون  الصليب،  اهل  وتكثري   املسلمني  تقليل  يرومون  فهم  مسيحية، 

وحكومات لتحقيقذلك الغرض.
وعىل سبيل املثال ال الحرص  هذا سوهارتو امللّقب بجرنال الكنيسة الذي فتح الباب عىل 
مرصعيه يف إندونيسيا وهي أكرب الدول اإلسالمية من حيث النفوس  ونسبة املسلمني فيها يزيد 
الدول  أّن  والغريب  التبشريية،  البعثات  وأمام  التنصري  إرساليات  أمام  فتحها  ٩٤٪ حيث  عىل 
التنصري، وقد لوحظ  الكربى الصناعية كلها بال استثناء تساهم بطرق مبارشة وغري مبارشة يف 
يف السنوات القليلة املاضية أّن اليابان قد فتح أبوابه أمام التنصري مع العلم أّن اليابان دولة 
بوذية تحت ومنا حصل ذلك تحت ضغوط أمريكية فقبلت املساهمة يف متويل هذه البعثات 
يف داخل اليابان وخارجها، أما الدول الفقرية فتدخلها البعثات التنصريية املتخّصصة تحت اسامء 
وعناوين مختلفة ظاهرها الخدمات االجتامعية واالغاثـات التموينية وباطنها التنصري والدعوة 

اىل التثليث فاين الغيورون من ابناء املسلمني؟(٥)

(١) انظر رحلة خري يف افريقيا د.عبد الرحمن السميط ص ٥٣-٥٤.  
(٢) انظر التبشري واالستعامر،  ص٦٠.  و انظر اإلسالم والتحدي التنصريي،  ص ٢٩٦.

(٣)  املصدر نفسه  ص ٦٣. 
(٤) انظر التنصري واالستعامر يف أفريقيا السوداء،  ص٨٨.   

(٥) انظر املصدر السابق ص  ٧٥.
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٤٠- تسخري الرشكات العاملة يف القارة السوداء لخدمة التنصري،  باسلوب مبارش وغري مبارش، 
وارضب مثًال اذ اين  ال اذكر شيئاً جزافاً ابدا هذه  مرص العربية  حينام أّممت ثورة ١٩٥٢ 
قناة السويس  قاموا بفحص سجالت الرشكة وأولوياتها فوجدوا أنها قد  خصصت ٣ ماليني 
جنيه مرصي  من ميزانيتها للتبشري باملسيحية سنويا، حدث هذا يف الرشق األوسط كام ثبت 

أيضاً أّن مستشفى قناة السويس قد مارست نشاطاً تنصرييا رد حاً من الزمن. (١)
منهم  بواسطة رسول  يكون  و  املسلمني  التنصري يف  يكون  أن  يرّكزون عىل  أساليبهم  ٤١- من 
أغصانها  أحد  بقطعها  يتسبب  أن  الشجرة يجب  أنفسهم،  ذلك ألّن  وبرجال وشباب من 
املاكرة  الخدع  بانواع شتى من  الطرق خداع املسلمني  إلجل هذا  نراهم يحاولون بشتى 
الشاعر فيصل بن محمد  (٢) قال  ابنائنا  إلينا من خالل بعض متمردين من  يتسللوا  حتى 

الحجي. (٣)
بلدي يــا  ــخ  ــأري ــت ال مــن  ــاه  ــت ــل واخــج

يدي بــغــري  تــكــرس  مل  ــكــســرية  ال ـــدي  ي
ــو  من ــه ي ـــوى مل  الــتــلــيــد ه ــدي  ــج م

ـــّده ولدي ــد اعــــرتاه لــكــن ه ـــور  ق خ
العامل  مؤمتر  يف  مثًال  لذلك  واذكر  لهم،  منفذاً  ليتخذ  األديان   وحدة  إسلوب  استخدام   -٤٢
االسالمي الذي انعقد يف فندق الشرياتون هيليو بولس يف ٢٩/٢٨- اوكتوبر سنة ٢٠٠١ م 
ونرش يف صحيفة األخبار يف ٢٠٠٣/١/١٧ مبقال د. محمد عامرة حيث فعل ممثل الفاتيكان 
ونائب األمني العام للمجلس البابوي للحوار بني األديان القس خالد اكاش وممثل مجلس 
الكنائس العاملي د. طارق امللزي  فعال دنيئا وهو حيث رفضا التوقيع عىل البيان الختامي 
األديان  وصف  تحت  والنرصانية  اليهودية  مع  اإلسالم  وضع  إلنه  ملاذا؟  للمؤمتر،تصوروا 

الساموية الربانية الكربى  وقاال إّن وصف اإلسالم كدين ساموي رباين  
ال يزال محّل خالف مل يحسم بعد وعلق بعد ذلك د. يوسف القرضاوي وكان مشاركاً يف 
املؤمتر مع الشيخ األزهر(إين استغرب من توّجس بعض رجال الدين املسيحي من وصف اإلسالم 
بالربانية والساموية وإذا كان الفاتيكان والكنائس العاملية ال تعرتف باإلسالم أّنه دين ساموي 
فلامذا نجتمع اذن؟ واذا مل يقّر رجال الدين املسيحي والفاتيكان بأّن اإلسالم دين رباين فال داعي 

من اللقاء والحوار بعد ذلك ). (٤) 
٤٣- استغالل التعليم استغالال كامال،  حيث ظّل التعليم يف أغلب دول أفريقيا يف أيدي املبرشين 
عىل٣٥٪  تزيد  فيها  املسلمني  نسبة  ةالتى  مثًال  أوغندا  ففي  الزمن  ونصف  قرن  من  أكرث 

حسب

(١)   انظر أوروبا واإلسالم لشيخ األزهراألسبق د. عبد الحليم محمود ص ٢٩٤.   
(٢)  انظر تحذير املسلمني من مدارس املبرشين، ص ٣.

(٣)  انظر مجلة الدعوة عدد ٧٣ ص ٤٣.
(٤) انظر الصليبية الحديثة، ص ١٣٧-١٣٨. 
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 احصاءعام ٢٠٠٢ م حيث سيطرت الكنيسة عليها ومدارسها ومناهجها منذ عام ١٨٧٧م وحتى 
عام١٩٢٥م (١)

إىل  التغلغل  لغرض  املسسيحيات  األجنبيات  من  الزواج  عىل  املسلمني  الشباب  تشجيع   -٤٤
قوله  يف  الكتابية  زواج  إباحة  يف  اإلسالمية  الرخصة  يستغلون  املسلمة،فهم  األرسة  داخل 
{(٢)ومن وراء  تعاىل }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتواْ اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم إَِذا آَتْيُتُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ
البيت املسلم الطابع  البيت املسلم جّوه الروحاين ويطغى عىل  هذا االسلوب يتم سلب 
األجنبي(٣) ال سيام إذا كانت األم النرصانية أكرث مهارة وعلاًم بدينها من الزوج املسلم، حيث 
القرآن  لغة  عن  وتبعده  أظفاره  ونعومة  منذ صغره  األجنبية  األم  لغة  يتعّود   الطفل  أّن 
الكريم،  ويف هذا يهدفون اىل إبعاد األرسة عن اإلسالم من داخلها بسبب غياب الرجل عن 

داره كثرياً وتقتل اللغة العربية يف مهده االول.
يف  واإلسالمي  التجاري  نشاطاتهم  عرقلة  ومحاولة  املسلمني  العرب  التّجار  ضد  الوقوف   -٤٥

أواسط الدول التي يراد تنصريها، مثل االفارقة واآلسيويني وغريهم.
ذاك ألّن التجار املسلمني أيام كانوا دعاة لدينهم  قد لعبوا دوراً كبريا يف نرش اإلسالم باملعاملة 
الطيبة واملوعظة الحسنة حيث يخالطون الناس وينرشون تقاليد اإلسالم بينهم ويتزوجون منهم 

وكان األفارقة يرّحبون بهذا التصاهر باملسلمني ترحيبا كبريا (٤).
يفّند  وهذا  املسلمني  التجار  جهود  بسبب  فيها،   وتغلغل  كثرية  بلدانا  دخل  قد  فاإلسالم 
الشعوب  فرض عىل  اإلسالم  أّن  يزعمون  الذين  واالسترشاق  التنصري  لرجال  املغرضة  الدعاوى 

بالقوة، فهو مل يفرض عىل الشعوب الوثنية فرضا كام يزعمون ذلك.
{(٥) وإمّنا حمله قوم من أهل أفريقيا  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن َقد تََّبنيَّ  لقوله تعاىل }الَ إِْكرَاَه ِيف الدِّ
نفسها فنرشوه بني أهل جلدتهم وابناء لغتهم،  ذاك ألّن اإلسالم عقيدة سمحة مالمئة لطبيعة 
أقدامها يف  أن وطئت  الغريب كله منذ  االستعامر  أوروبا بل  (٦) ولقد حاولت  إفريقيا وبيئتها. 
أفريقيا ازاحة العنارص العربية ومحاربتها(٧) ولقد اعترب املنّرصون االسالم ديناً أجنبياً عىل القارة 
األفريقية وعّدوا االفريقي وثنيا يجب حمله عىل االميان بالكتاب املقّدس الذي جاءوا به من 
رجال  لتعاليم  طبقاً  أحياناً،   بالقوة  و  بالخداع  باملسيحية  االميان  اىل  الناس  ليسوقوا  أوروبا 
منو  يف  الكبري  اثرها  لها  مثال  بوساجا  إقليم  يف  واألوبئة  املجاعات  وكانت  املسيحي  الكهنوت 

الكنيسة وكذلك

(١) انظر التبشري واالستعامر يف أفريقيا السوداء،ص ٩٣-٩٤ وانظر االسالم يف أفريقيا،  ص٨٠.
(٢) سورة املائدة آية  ٥.  

(٣) انظر اإلسالم والتحدي التنصريي،  ص  ٢٢٦. 
(٤) انظر الدعوة اىل اإلسالم، توماس ارنولد،  ص ٣٨٥-٣٨٦.

(٥) سورة البقرة آية ٢٥٦.
(٦) انظر ظاهرة التوفيق التدريجي بني الثقافة اإلسالمية والثقافات األفريقية املحلية،  يف مجلة منرب اإلسالم، العدد الخامس، 

السنة الثالثة واالربعون سنة ١٩٨٥ ص ٧٩  للكاتب عبدالله نجيب محمد.
(٧) انظر اإلسالم والتحدي التنصريي،  ص ٢٢٧.  

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٢١١

يف بيان التنصري وما يتعلق به

 توزيع األطعمة واألكسية واألدوية لغرض فرض املسيحية عليهم بهذا املسلك (١) هذا ولقد 
ّرصح البابا يف االحتفال العاملي بيوم التنصري فقال ما نصه ( إّن اإلنجيل يجب أن يكون معروفاً 

لجميع البرش من غري املسيحيني و ال سيام الذين يعيشون معهم (٢).
٤٦- استغالل تّرصف بعض املحسوبني عىل اإلسالم،  وارضب لذلك أمثلة:

الجامهري  انقالب  بعد  والذي حدث   ١٩٧٩ سنة  إيران  يف  األمريكيني  الرهائن  احتجاز   - أ 
عىل الشاه هناك، حيث احتجزوا أكرث من ٥٥ رهينة أمريكية يف السفارة االمريكية احتجاجا 
عىل احتجاز الواليات املتحدة  لالموال واالرصدة االيرانية وتجميدها يف الخارج ونحن لسنا من 
مؤيدي مثل هذا العمل فال نقّر تجميد أموال شعب بأكمله وال احتجاز مدنيني أبرياء،  ولكن  
واالستهانة  األمريكية  الهيمنة  يوازي  العمل  هذا  ولكن هل  لهم،  فعل  كردة  رمبا حدث هذا 

ملقّدرات وخريات إيران لعقود كثرية  قبل الثورة وبعدها.
القرية  األسود عىل  أيلول  نفسها جامعة  تطلق عىل  قامت مجموعة  ما  مثل  ب- وكذلك 
األولومبية يف مدينة ميونيغ (٣)ومحاولة إيذاء األبرياء، وطبيعة األمر نحن ال نرىض بهذا لكن أال 
يحق يل أن اتساءل كم من مرة قلبت أوروبا وأمريكا خاصة شهور املسلمني كلها اىل أسود؟بل 
العرشين  القرن  يف   العقود  مر  عىل  السواد  حالكة  إلمتنا  بالنسبة  والعقود  السنني  جعلت 

وغريه.
ج- ومثل ما يحدث يف لبنان من حروب أهلية ونزاعات طائفية التى كانت تحرك  الرصاعات،  
اشعلها  أليسوا هم؟ من  األهلية هناك  الطائفية والحروب  الفتنة  بذور  بذر  الذي  فأقول من 
بأيديهم يحركونها متى  أليس خيوطها  السودان والصومال والعراق والجزائر وافغانستان؟  يف 
الحضارة  أدعياء  أليس  والعويل  الرصاخ  اىل  ضحاياها  ودفع  األوطان  احتّل  الذي  من  شاءوا؟ 

واملدنية والحرية؟.
د- كذلك استغالل حروب صدام حسني مع إيران واحتالله للكويت، لكني أتساءل من الذي 
مصيدة  اىل  استدرجه  الذي  ومن  أليسوا هم؟  واإلعالم  باملال  ودعمه  إيران  لغزو  دفع صدام 
الكويت(٤) واوقعه فيها أليسوا هم؟ وكلنا يعلم دور السفرية االمريكية  يف ذلك،  ومن الذي 
أخرجه منها بعد أن دّمر البنى التحتية يف الكويت والعراق؟ ومن الذي جّهز صدام مبفاعل متوز 
النووي؟ ومن أعطاهم خرائطه ليدمروه؟ ومن الذي باعه األسلحة الكياموية ليدمر األكراد يف 
حرب األنفال وخامتتها حلبجة أليسوا هم؟ أليسوا هم كانوا يرشفون عىل هذا كله  من خالل  
األقامر الصناعية وينظرون  اليها من بعد من عىل بوارجهم وبواخرهم  باملناظري السوداء الليلية 

ويرسلون االشارات هنا وهناك  أليسوا هم؟.    
ذكر  ولقد  خاصة  أفريقيا  قارة  و  االسالمية  الدول  يف  العربية  و  اإلسالمية  اآلثار  طمس   -٤٧

الدكتور

(١) املصدر نفسه،  ص.  
(٢) املصدر نفسه،  ص ٢٦١.

(٣)  انظر اسرتاتيجية التنصري يف العامل االسالمي، د. محمد عامرة،  ص ٣٠-٣١.
(٤) انظرا سرتاتيجية التنصري يف العامل االسالمي،  د.محمد عامرة،  ص٣٢-٣٣.  
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الفصل الثالث

 عبد الرحمن السميط صورا عن تزوير الكنيسة  فقال إنه مّر عىل اطالل زمبابوي التي فيها 
أعظم آثار تأريخية يف النصف الجنويب للقارة األفريقية مبنية من الحجارة بطريقة هندسية 
فريدة مل تعرفها أفريقيا من قبل،  إذ يوجد بقربها قبور كتب عليها بالعربية ال اله اال الله 
عليها  كتب  وعمالت  ريب)  فضل  من  (هذا  عليه  كتب  للزهور  وحوض  الله  رسول  محمد 

بحروف عربية هذا قرب سالم بن صالح انتقل من الدار الفانية اىل الدار الباقية عام ٩٥ هـ
ماذا حدث: قام رجال التنصري بتزوير املكتوب هناك،  إذ كتبوا تحت ال اله اال الله رشح 
مفاده أنها دليل عىل وصول الحضارة الفارسية إىل منطقة األطالل وحوض الزهور كتبوا تحته 
يكتبون  الصينيون  بدأ  اىل هنا،  وال ندري منذ متى  الصينية  الحضارة  هذا دليل عىل وصول 
بالعربية والنقوش العربية؟ وكتبوا عليها أيضا أنها دليل عىل وصول الحضارة السواحلية (١).ولقد 
عرث يف إحدى القرى القدمية يف ضواحى صنعاء ويف قرية أخرى اسمها وادي الظهر حيث وجدت 
نفس طريقة البناء ونفس النقوش التي رأيتها يف زمبابوي،  فرجال الكنيسة يحّلون ألنفسهم 

تزوير التاريخ.(٢) واألثارالجل مصالحهم ونرش سمومهم، 
وقريب من هذا يصنع اليهود،  حيث حفروا أكرث من ١١ خندقاً ونفقاً تحت أنقاض واسس 
املسجد األقىص يف القدس،  ويقول بعض القاطنني هناك إننا نسمع أصوات طرق تحت املسجد 
اذ ال  العربية  اليهودية  باللغة  عليا  يأتون بحجارة قدمية  مكتوب  أنهم  بعد ذلك  فيام  وتبني 
ندري من أين جلبوها؟هل من أوروبا أم من الرشق منقوش عليها باألحرف والكلامت العربية 
ثم توضع هناك تحت أسس املسجد،حتى يفاجئوا العامل و يقولوا للناس والرأي العاملي فيام 
بعد انظروا اىل آثارنا وجدناها تحت املسجد وإنها من آثار هيكل سليامن املزعوم فيخرجونها 
وهذا  الدوليبذلك  العام  الرأي  فيخدعون  يهودية  تأريخية  وآثارا  تراثية  أنها  ويقدمونهاعىل 
بال شك  األقىص  املسجد  األساس هو هدم  والوقائع وهدفهم  الحوادث  كثري من  اسلوبهم يف 

واملسلمون مع أالسف يف غفلة مام يحدث هناك يف ظلامت الليل البهيم.
ندوة دولية  العلمية وأحيانا تكون حجة عليهم، حيث عقدوا  والندوات  املؤمترات  ٤٨- عقد 
حرضها ١٢٠ باحثاً نرصانيا من علامء الكتاب املقدس يف أمريكا الشاملية وكانت بعنوان ندوة 
عيىس،  ولقد اتفق املؤمترون عىل أنه من بني ٧٥٨ قوال منسوبا للمسيح يف األناجيل األربعة 
املعروفة مل يثبت صحة أو احتامل صحتها سوى ١٤٨ قوال،  أما الباقي وهو ٦١٠ قوال من 
أقوال السيد املسيح فقد اتفق عليها عىل أنها كاذبة أو محتملة الكذب، وهي متثل ٨٠٪ من 
ما هي يف اإلنجيل،(٣) وهم يّرصحون بأّن املسيح جاء إلنقاذ بالد محمد صىل الله عليه وسلم  
مام هم فيه، ويذكرون يف كتاب بعد العاصفة" أّن السعودية والخليج وإيران وجمهوريات 

اإلتحاد السوفييتي سابقاً تعّد من أهم املناطق  مستهدفة للتنصري يف املستقبل.

(١)  انظر رحلة خري يف افريقيا، د. عبد الرحمن السميط،  ص ١٥.
(٢) املصدر نفسه، ص ١٥.

(٣) انظر مجلة النور الكويتية، ص ٢٣ العدد ٧٦ سنة ١٩٩٠م لقاء مع السيد أحمد ديدات.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

٤٩- استخدام اسلوب الهدايا فهم يقرعون أبواب املسلمني واملتاجر وأماكن العمل و يحملون 
بأيديهم هدايا  من مثرات مطابعهم، والتي أعدت بعناية فائقة لخداع املسلمني وتشكيكهم 
يف دينهم، وهذه املطبوعات مظهرها ملفت للنظر وعنوانها يوحي بأّن الكتاب إسالمي او 
اإلرشاد  و  والهداية  يقول  القرآن  مثل  العناوين،  بعض  وإليك  والسنة  الكتاب  مصدره  أّن 
املستقيم اىل األصدقاء املسلمني، ثم هل بات املسيح مصلوباً وهو ال يدري أّن سموم األفاعي 
تجري تحت هذه األغلفة باإلضافة اىل توزيع املاليني من نسخ التوراة واإلناجيل  املحرفة 
واملرتجمة حتى اىل اللهجات املحلية واإلصطالحات االجتامعية فتوّزع عىل األسود واألبيض 
النصارى اىل املسلمني ولقد  ورمبا توضع جميع هذه يف مغّلف واحد تحت عنوان هدية 
كشف هذا كله  الداعية أحمد ديدات رحمه الله (١) وتصّدى لهم بنفس اإلسلوب حيث 
استنسخ عدداً من األرشطة يف الرد عليهم، إذ يقول عندي أكرث من ٣٨ رشيطاً للفيديو ولقد 
بّثها بينهم وتحّدى ذات مرة القس سويجارت أن يقرأ نص الفقرة ٣٢ من  اصحاح حزقيال 
ونشيد االنشاد عىل املأل مقابل ان يعطيه  ١٠٠ دوالر ملا تحتويهام من كالم فاحش وبذيئ  
التليق بان يكون هذا من كالم الله تعاىل، و يخجل أالب أن يقرأها أمام بناته وتحّدى  أحمد 
ديدات البابا يوحنا بولص الثاين و الذي يقول عنه إنه أذىك بابا عرفته دولة الفاتيكان ومن 
أشدهم دهاءا وسعة واطالع حيث ارسل اليه  احمد ديدات برقية يتحّداه يف أن يجرى معه 
حوارا او مناظرة  يف الفاتيكان ثم أردفها بأخرى أرسلها اليه، فلم يجب واتبعها بربقيتني حتى 

جاء الجواب أخرياً (سوف استقبلك يف الفاتيكان  ولكن بشكل رسي).(٢)
٥٠- استخدام املوسيقى والغناء لجلب الناس  إليهم  يقول أستاذ جامعي يف بغداد لقد زرت 
روما ذات مرة ودخلت يف كنيسة هناك، فوجدت الشباب والشابات يرقصون عىل أنغام 
موسيقى غربية و يحضن بعضهم بعضاً بإرشاف القس راعي الكنيسة الذي كان يجلس عىل 
الطاولة وهو فرح بهذا املشهد املريب،  فاقرتبت من القس وقلت له هل من تعاليم عيىس 
هذه الرقصات واملوسيقى واالختالط؟ قال ال،  قلت إذن  ملاذا تسمحون بها يف كنائسكم؟ 
قال يا أستاذ ماذا نصنع؟ اذا مل نسمح لهم بهذه القضايا ال يأتون اىل الكنيسة أبدا ً.فهم 
يعّدون إقامة الحفالت الراقصة دينا مرشوعا، لذا تراهم يهتّمون بأعياد امليالد التي تقام يف 
املستشفيات والرشكات والفنادق، وتوزع فيها أفالما خليعة غري مرّخصة و مجالت دورية  
االعالم  يغرقون  وهم  العفيف،  منها  يخجل  ما  واالنحراف  الشذوذ  من  فيها  إباحية  شبه 
العاملي بأمور مزرية فتارة باسم البث املبارش وتارة يستأجر الفاتيكان عدداً من محطات 
البث الفضائية من غري التي لهم وأحياناً كثرية كام مّر تكون الكنائس مقّرا للرقص والغناء، 

وذلك ملّا رأوا اثره الكبري يف جذب الشباب اىل الكنيسة ومن ثّم يجرى تنصريهم.
املجاالت يف  كاذبة يف شتى  أرقاما  يعلنون  الكاذبة، حيث  االحصائيات  إسلوب  استخدام   -٥١

كل

(١) انظر مجلة النور الكويتية، ص ١٨-٢٣ العدد ٤٩.
(٢) املصدر نفسه،  العدد ٤٩ ص ٢٣-٢٤.
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 بلد يجري فيه إحصاء عام للسكان،  فإنهم يحاولون بجهد منقطع النظري أن يقلّلوا املسلمني 
ويكرّثوا املسيحيني يف النسب واألرقام وهو من اسلحتهم الناجحة التي يخدعون بها األمم 
الربملانات والوزارات واملؤسسات وكل ما تخّولهم تلك  والشعوب ليحصلوا عىل مقاعد يف 
العامل اإلسالمي تحت  بلدان  انتخابات مزّورة يف كثري من  النسبة واإلحصاءات كام تجري 
عنوان الدميقراطية، قال احدهم (اننا يف عرص تلعب فيه املعلومات واالحصاء دورا خطريا يف 
ادارة املعارك سواء املعارك العسكرية اواالقتصادية   لذا فإنا ننصح املسلمني الغيورين من 
حّكام وشباب ودارسني اال يعتمدوا عىل أي احصاء يخرج من كنائسهم او من مؤسساتهم 
التنصريية أو من حكومات عميلة لهم، فهم يزعمون أّن هناك أكرث من مليار كاثولييك فقط 
وهو رقم كاذب ليس فيه أي معنى للحقيقة وهكذا دواليك فليكن املسلم عىل حذر من 
أرقامهم وإحصاءاتهم؟. قال احمد ديدات  ( إّن لهم ماليني الخطط وماليني املتفّرغني من 

املنّرصين هدفهم تحويل العامل اإلسالمي إىل النرصانية ونحن نغّط يف نوم عميق).(١) 
وقال (االمة التي متتلك هذه األموال الطائلة التي بيد املسلمني وال تنفقها يف الدعوة أمة 

تستحق الدمار وسيحاسبها الله يوم القيامة عليها).(٢)
إّن املنّرصين يحومون حول دول ضعيفة اقتصادياً وعسكرياً، وذلك مثل إندونيسيا وبنغالدش 
وباكستان وهم يدّعون أنهم نّرصوا ١٥ مليون إندونيسياً ونحن نشّك يف هذه األرقام كام مّر 
وهم يفتخرون اآلن بأّنهم استطاعوا تنصري بعض الباكستانيني والبنغاليني يف الوقت الحارض أكرث 

من أيام االستعامر الربيطاين. (٣) وكذلك  يتأّلم املسلم وهو يقرأ 
أكرث من  النصارى قد طبعوا  قاله ديدات( ارضب لك مثًال هناك مجموعة صغرية من  ما 
٨٤ مليون نسخة من كتاب واحد ترجمت ألكرث من ٩٥ لغة مختلفة،  ويطبعون االن أكرث من 
١٠ ماليني نسخة من مجلة شهرية مرتجمة ألكرث من ٩٥ لغة،  ويصّدرون مجلة أخرى تسمى 
اليقظة بأكرث من ٨ ماليني نسخة مرتجمة ألكرث من ٥٤ لغة، وميزانية ذلك الرجل أي  سوريجارت  
مليون دوالرا يومياً ينفقها للتنصري،  ونحن املسلمني بكل دخلنا من البرتول ال نستطيع أن ننفق 

مليون دوالر للدعوة يف سنة واحدة. (٤) 
 ٥٢- تأسيس منظامت رسية تعمل بالخفاء والظالم الدامس و من أمثلة ذلك هذه املنظامت 
يف  األمنية  السلطات  أّن  من  السبعينات  أواخر  يف  السودانية  الصحف  أعلنته  ما  الرسية 
السودان اكتشفت خلية رسية يف الخفاء لها مهام تنصريية لبث الدسائس واألفكار املعادية 
لإلسالم والداعية إىل النرصانية، وأّن زعيم الخلية طبيب سويرسي يعمل يف الخرطوم وهي 
تابعة ملنظمة دولية مركزها بازك بسويرسا، وقد عرث يف مركز الخلية عىل ٢٠٠ ألف كتاب 

معاد

(١) انظر كتاب بني اإلنجيل والقرآن، احمد ديدات،  ص ٧.
(٢)   املصدرنفسه،  ص ٨.
(٣) املصدر نفسه،  ص ٩.

(٤)   انظر كتاب بني اإلنجيل والقرآن،  أحمد ديدات، ص ١٣.  ٍ
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  لإلسالم ومحرّف له ومشّوه لحقيقته، والله وحده يعلم  كم عرث عىل كميات كبرية من األرشطة 
التي سّجلت بها موضوعات معادية لإلسالم منها تالوات شبيهة بالقرآن الكريم وهي ليست 

قرآناً بغية تظليل عوام املنتسبني اىل اإلسالم يف أفريقيا وغريها.(١) 
٥٣-قتل العلامء النابغني وأصحاب الكفاءات وتصّيدهم يف البلدان اإلسالمية و الدول الغربية، 
وإذا عجزوا عن رشائهم و إغوائهم قاموا بقتلهم  ومطاردتهم كام حدث للدكتور مصطفى 
رشفة ويحيى املشد  وفاطمة موىس وسعيد بدير وغريهم من علامء الذرّة العرب حيث تشري 
الدالئل عىل أّن جهات صليبية وصهيونية لها ضلع يف مطاردة هؤالء، والينىس العامل االسالمى 
اإلنجليزية  يونيفرس  الذي كان يدرس يف جامعة سيتي  الشاب أحمد جامل املرصي  ذلك 
لنيل الدكتوراه يف الفيزياء النووية حيث تعرّض اىل املطاردة وقتل أخرياً يف شقته ووجدوا يف 
جسده ٣١ إصابة وقد استخدموا معها أالت حادة وعّضات كالب مسعورة وذلك لنبوغه يف 
هذا العلم  ولكونه مسلام وكان يّلقبه أستاذه الربوفيسور استيفني دويكن بلقب أنشتاين 
املرصي.(٢), ومن ذلك مقتل احمد ينولو وهو احد زعامء املسلمني يف نيجريا النه رّحل احد 
املنّرصين االنكليز سنة ١٩٦٠  الذي اعلن انه جاء لينّرص شامل نيجريا  هناك من العاصمة،  
عىل يد السفاح ايرورس الذي كان حاكام انذاك  واباد زعامء املسلمني الن احدهم تجرأ عىل 

ابعاد هذا املنرص فقط.

٥٤ -استخدام اسلوب الكذب قال زومير تحت عنوان عندما تتكلم االرقام (قال احد االمريكان 
استغّلت  وكم  اإلحصائيات،  وثالثه  األسود  والكذب  املعتاد  الكذب  انواع  ثالثة  الكذب  إّن 

االرقام يف ايراد الحقائق  بغلوها الفاحش والتضليل).(٣)

٥٥ _ القتل عن طريق العالج بالحقن الطبية،  فكم مرة عرثعىل ممرضات نرصانيات يحقّن 
املسلامت بأدوية تسّبب العقم والقى القبض عىل بعضهم، ولعّل منها ما صنعه االمرباطور 
هيالسيالىس الذى يعّد من اكابر من انتهك حقوق االنسان يف العامل ضد املسلمني اذ كان 
مقّرا  بالده  جعلوا  بأن  الغربيون  فكافاه  نسله  ينقطع  حتى  التناسلية  الرجل  اعضاء  يدق 

ملنظمة الوحدة االفريقية.

(١) انظر أجنحة املكر الثالث، د. عبد الرحمن حسن حبّنكة امليداين،  ص١٠٧. 
(٢) انظر مجلة املجتمع الكويتية، العدد ١٢٩٧ الصادرة يف شهر محرم ١٤١٩هـ ١٩٩٨/٤/٢٨م.

(٣) انظر الزحف اىل مكة ص١٢٦.
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٢١٦

الفصل الثالث

املبحث الثالث

أهداف املرشوع التنصريي

املطلب االول

متهيد

إّن أكرب هدف يسعى اليه املنّرصون هو الدين اإلسالمي قبل أي دين آخر، ذاك ألنهم من 
خالل التأريخ عرفوا أنه مل يغلبهم دين وينّكس رؤوسهم إال هذا الدين الحق وهو اإلسالم يوم 
تخّلوا عن دينهم  أن  يوم  اال  امامهم  وإّنهم ما هزموا  العليا  اذ كانت كلمتُه هي  كان يحكم 

وتحكيم رشعهم.

وقد جّربوا هذا مراراً ومل يفلحوا ابدا فألجل هذا عدلوا عن مواجهة اإلسالم أو االصطدام 
باملسلمني عسكرياً وجها لوجه،  ألّن الغلبة يف نهاية املطاف تكون دامئاً بجانب املسلمني، هذا 
واّن األمة اإلسالمية قد مترض ولكنها ال متوت،  وقد تغفوا ولكنها ال تنام، وهم قد يهزم املسلمون 
ولكن لن يسحقوا،  وقد يفّروا حينها ولكن ال يبادون والبّد أن يخلص املسلمون لدينهم حتى 
يكونوا قّوة ال تقهر، وقد عرف املنّرصون هذا الدرس جيداً وأّكد لهم لويس التاسع ملك فرنسا 
ذلك بعد أن هزمه املسلمون رش هزمية وأرسوه يف موقعة املنصورة مبرص، ثم خرج صاغراً من 
أرسه وكتب وصيته الشهرية التي عرفت فيام بعد بوصية القديس لويس  يؤّكد لهم فيها أّن 
املسلمني ال تهزمهم الجيوش مهام كانت، وعىل الغرب الصليبي أن يتخىل عن استخدام الحروب 
تلك مبثابة إعالن كبري عن  الثقافية والفكرية، وكانت وصيته  بالحروب  املادية وأن يستبدلها 
املادية بأخرى  الحروب  فاستبدلت  تحّول الرصاع بني املسلمني والنصارى وأخذ شكًال، جديداً 
التأريخ،  فكرية وثقافية وإن مل يخل األمر من صدام مادي وقتال دموي عىل طول محطات 

والكالم يف هذا كثري يطول وال يقرص  ويبدأ وال ينتهي.

وفيام ييل نرسد أهم األهداف التي يهدف اليها رجال التنصري يف بالد املسلمني والذي يسعى 
فهم ال  األّول،   الرقم  واعطوه  األعداء  قامئة  اإلسالم يف  التنصريي، حيث وضعوا  املخطط  اليه 
يخشون البوذية وال الهندوكية وال اليهودية النها جميعاً ديانات قومية وال تريد االمتداد خارج 
بلدانها وأهلها،  وهي اقل من النرصانية رقياً وعددا،  أما اإلسالم فكام يسمونه هو دين متحرك 
اهدافاً  للتنصري  وإن  الخطر  موضع  يكمن  وهنا  تساعده،   قّوة  أية  وبال  بنفسه  ميتد  زاحف 
متنوعة فهناك أهداف تقليدية وغري تقليدية ومن األهداف ما هو واضح جيل ومنها ما هو 

باطن خفي(١) وميكن لنا أن نذكر فيضاً من هذه األهداف للمرشوع التنصريي:

(١) انظر حقيقة التبشري بني املايض والحارض،  احمد عبد الوهاب،  ص ١٦٤.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٢١٧

يف بيان التنصري وما يتعلق به

املطلب الثاين

االهداف

هناك أهداف أستخدموها لتحقيق مأربهم أذكر أهمها:

 الهدف االول:

اخراج املسلمني من دينهم وذلك من خالل بث التشكيك فيه ويف القرآن الكريم والرسول 
الكريم وتزييف مفاهيمه ومحاولة وضع الشبة أمام عقيدته،  ولقد اعلنها املنّرص زومير أحد 
هذا  فاّن  املسيحية  يف  املسلمني  ادخال  ليست هي  التنصري  مهمة  إّن  وقال(  التنصري  اقطاب 
تكريم لهم وإمنا مهمتكم أن تخرجوا املسلم من اإلسالم ليصبح مخلوقاً ال صلة له باإلسالم)(١)  
اراً َحَسداً  ن َبْعِد إِمَياِنُكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو َيرُدُّ وصدق الله تعاىل اذ يقول }َودَّ َكِثرٌي مِّ

(٢).} َ لَُهُم اْلَحقُّ ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ مِّ
فالتنصري يف أساسه يهدف اىل متكني الغرب النرصاين من البالد اإلسالمية،وهو مقدمة أساسية 
الوحدة  (إّن  سيمون  القس  قال  وإضعافها.  املسلمني  قّوة  لتوهني  مبارش  وسبب  لالستعامر 
اإلسالمية تجمع آمال الشعوب اإلسالمية وتساعد عىل التخلص من السيطرة األوروبية والتبشري 
وهوعامل مهم يف كرس شوكة هذه الحركة،من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشري ملنع املسلمني 

من تحقيق الوحدة اإلسالمية.

 الهدف الثاين: 

الحيلولة دون انتشار اإلسالم يف العامل بشتى الوسائل، فهم يشّنون هجوماً عىل اإلسالم لئال 
يعرف قومهم النصارى حقيقة اإلسالم،  لذا نرى الغرب اليوم يفّضل أن يظل يوصف بالنرصانية 
للكنيسة  هناك  تهميشه  من  الرغم  وعىل  للدين  ونكرانه  وإلحاده  علامنيته  من  الرغم  عىل 
هذا  مع  ولكن  االربع،  الجدران  داخل  واالقتصادية وحرصها  السياسية  الحياة  عن  وإبعادها 
شجّعوا عىل تعاليم األناجيل املحرّفة وغري املعقولة ليواجهوا بذلك التوّسع اإلسالمي وكثرياً ما 
يتهم الغرب اإلسالم  كذباً وزوراً  بأنه انترش بالسيف والقوة(٣) ليجعل ذلك مسّوغاً له الستخدام 
السيف، فهو يسعى لرضب الشعوب اإلسالمية بالسيف تحت ستار التبشري أو التنصري. ومع هذا 
فالواقع يشهد أّن حاالت اعتناق اإلسالم اكرث عدداً من حاالت التنصري من غري رضب الشعوب 
ديار  يف  أعددتم  (لقد   ١٩٣٥ سنة  التنرصي  القدس  مؤمتر  يف  زومير  صموئيل  قال  بالسيف. 

املسلمني شباباً ال يعرف الصلة بالله وال يريد أن يعرفها واخرجتم املسلم من اإلسالم..).(٤)

(١) انظر مجلة البيان، العدد الخامس،   سنة ٢٠٠٠م  ص٩.
(٢) سورة البقرة اية  ١٠٩.

(٣) سرنّد عىل هذه الشبهة يف مبحث شبهات املنرصين، فيام يايت من مباحث.
(٤) انظر الزحف اىل مكة، ص٣١.
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٢١٨

الفصل الثالث

التنّبه اليه أّن املنّرصين يختلفون من منطقة ألخرى، فمثًال تجدهم يف البالد  ومام يجدر 
النرصاين  الدين  العربية يكتفون بزعزعة عقيدة املسلم وإخرجه من اإلسالم ولو مل يدخل يف 
فهم قد حّققوا  هنا ما يصبون اليه. أما خارج بالد املسلمني فتجد هناك ألواناً اخرى تستخدم 

لتنصريهم قرساً ألّن التنصري يكرث وقوعه يف البلدان األخرى من العامل اإلسالمي.

فاملنّرصون اليوم هم طالئع االستعامر كام ذكرنا وهم عيونه، ولقد استطاعوا بطرق شتى 
منها املكر والخديعة ارتداء جلود الحمالن ليك ينتزعوا من الدول اإلسالمية خالل نصف قرن 
او أكرث من االرايض  ما عجزت عنه كل الحمالت الصليبية يف انتزاع عرش معارشه يف مائتي عام 
مضت من تلك الحروب، إنهم كانوا وراء أغلب الفنت العمياء ا لتي حدثت يف البالد اإلسالمية،  
فهم أساتذة يف اثارة النعرات الطائفية والحروب األهلية واألزمات الحدودية واألحزاب العلامنية 
والدعوات الشعوبية وكانوا سبباً يف تخّلف الدول اإلسالمية عن ركب الحضارة يف كل امليادين،  
فهم يزعمون زوراً وبهتاناً أنهم حملة رسالة املسيح إلدخال العامل يف حظرية املسيحية، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه ملاذا مل يتوجهوا ملئات املاليني من املالحدة يف بالدهم والتي تغّص بهم 
أوروبا وهم ينكرون األديان كلها وكل ما جاءت به كتب السامء؟ ملاذا مل يهدوهم ويعّلموهم 
دينهم املزعوم؟ ملاذا تفرغوا لنا وتركوهم؟ ذاك كام ذكرنا ألّنهم يحّسون أّن اإلسالم عمالق عظيم 
كان نامئاً فاستيقظ فوجد نفسه مقيدا بسالسل من حديد، فهم يخافون أن ينهض من جديد 

فيعيد أمجاده ويكشف مايكتمونه من مفاسد 

 الهدف الثالث: 

تهيئة األجواء الخضاع العامل اإلسالمي لسيطرة الفكر الغريب والغزو الثقايف عىل اذهانهم، 
بني  الفروق  تذويب  ومحاولة  حديثة  ثقافية  أفكار  و  جديدة  قيم  وبث  العوملة  وتشجيع 
املجتمعات اإلنسانية املختلفة، ومن ذلك رعاية الحوارات الدينية والثقافية والدعوة اىل وحدة 

األديان،  فهم يريدون مثًال طبع العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم يف مجلد واحد.

وهم يريدون أن يبنوا يف كل مكان كنيس وكنيسة ومسجداً فال فرق عندهم كام يدّعون بني 
التوحيد والتثليث  فهو دين واحد اىل غري ذلك من الهراء والتناقض.

فرتاهم مثال يهتّمون بشعارات بّراقة وخداع العناوين حيث يخدعون بها السّذج والبسطاء 
ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها الخرسان والهالك.

فهم يحلمون كيف يحارصون اإلسالم وأهله ويجعلونه تابعاً لهم. وفرض التبعية الغربية عىل 
املسلمني وهم يحلمون باخرتاق الهوية اإلسالمية بعد أن غرّيوا أساليبهم للسيطرة العسكرية 

وتمّ استبدالها بأساليب حديثة تؤدي يف نهاية املطاف اىل النتيجة نفسها.(١)
(١) انظر مقالة العوملة  وهي حلقة يف تطّور ألياّت السيطرة،  خالد أبو الفتوح  يف مجلة البيان العدد ١٣٦ وكذلك العدد ١٥٣ 

مقالة التنصري يغزوا العامل اإلسالمي، احمد عبدالله سيف الرفاعي ص٥٤. 
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٢١٩

يف بيان التنصري وما يتعلق به

 الهدف الرابع

فم  كله  العامل  تنصري  أي  بأرسه،  العامل  يف  ودينياً  وثقافياً  سياسياً  الكنيسة  هيمنة  بسط   
يّدعون أّن كتابهم املقّدس يقول (أحّبوا أعداءكم وباركوا العينكم وأحسنوا إىل من أساء إليكم) 

وقـــال(١) (من رضبك عىل خدك األمين فأدر له خدك األيرس)(٢) ويف هذا الوقت 

تراهم يتفننون يف اخرتاع أبشع وسائل الفتك والتدمري ويتنافسون عىل ابتالع خريات الشعوب 
ونهب ثرواتها،  ويف  بحثي هذا  صور كثرية يجدها القارىء هنا وهناك  يف ثنايا البحث  منها 

الدماء التي أسفكوها من املسلمني يف األندلس واألفارقة و الهنود الحمر وغريهم.

- الهدف الخامس:

 محاولة تشويه اإلسالم، إذ أنهم يشّنون حملة شعواء الظهاراإلسالم أمام الناس بأنه دين 
الخرافات واملظامل واألساطري، ولديهم فيض من هذا يبثونه أمام الناس مثل قضية الرق يف اإلسالم 
فهم  واإلرهاب،  بل  الدماء  وإراقة  القسوة  دين  بانه  االسالم  حول  وشبهات  الزوجات  وتعّدد 
يريدون الحيلولة دون دخول األمم األخرى والنصارى خاصة  يف دين اإلسالم فهم دامئاً يبذرون 

بذور االضطراب والشك يف املبادئ اإلسالمية لدى املسلمني وغريهم.

  الهدف السادس:

السيايس  القرار  ميلكون  ليك  والتمكني،  االستقرار  لغرض  االخرى،   البلدان  عىل  الهيمنة   
ويغدقون  والرشطة  الجيش  يف  معهم  املتعاطفني  شأن  من  ويرفعون  واالقتصادي  والصناعي 
باملناصب عىل من يسعى معهم، وعىل سبيل املثال إندونيسيا التى تعد أكرب بلد إسالمي من 
حيث النفوس. تجد العطلة االسبوعية عندهم األحد. وكل وسيلة عندهم مهام كانت دنيئة 
فهي مباحة إذا كانت تحّقق لهم هدفاً يخدمهم فالحاجة عندهم تّربر الوسيلة. فهم يزرعون 

فكر التثليث  مكان التوحيد و يريدون رفع الصليب عالياً يف بالد يسود فيها القران الكريم.

  الهدف السابع: 

 تهيئة وتربية زعامات وقادة  ميدانيني ورجال صحافة و حملة فكر ويف كل امليادين بحيث 
تتوزع يف كل االتجاهات، ومعلوم مدى عدائها لإلسالم  ليك يكون لها القدرة عىل التأثري يف الرأي 

العام وقيادة الجامهري بعيداً عن اإلسالم.

(١) العهد الجديد انجيل متى اصحاح ١٠/٢١.
(٢) العهد الجديد انجيل متى ١٢/٢١.
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 الهدف الثامن:

وتقييمها  لتحليلها  إسالمية  يظهر من حركات  ما  اإلسالمي، ورصد كل  الفكر  كبح جامح   
وتقدميها لقادة الدول الغربية، مع وضع الخطط الخفية والعلنية املقرتحة للتعامل مع هذه 

الحركات ومواجهة كل  التطورات الناجمة يف املستقبل  من خالل ذلك.

الهدف التاسع:

 تشجيع أصحاب الكفاءات واملواهب والعقول، عن طريق اإلغداق املايل الكبري من قبل 
بعض  الحكومات العميلة لهم أو االغنياء وترغيبهم للهجرة اىل بالد الغرب واالنضامم اليهم 

حتى ال يستفيد العامل اإلسالمي منهم.

 الهدف العارش:

 الحيلولة دون دخول النصارى يف االسالم، ويعّرب عنه البعض بحامية النصارى من اإلسالم 
ومحاولة اإليحاء بأن تقّدم الغربيني الذي وصلوا اليه إمنا جاء بفضل متّسكهم بالنرصانية، فيام 
يعزى تأّخر العامل اإلسالمي اىل متّسكهم باإلسالم، وهم يريدون أن يعّمقوا فكرة سيطرة الرجل 
الغريب األبيض عىل بقية األجناس ليخدعوا العامل بذلك، ومحاولة اقناع الناس بأّن املبادئ واملثل 
اإلسالمية  واملثل  املبادئ  النرصانية محل  املبادئ  لتحّل  أخرى  مبادئ  أي  أفضل من  النرصانية 
العامل  اخضاع  يستمر  ثم  ومن  لالحتالل،  تعضيداً  عندهم  والدونية  القومية  مفهوم  وترسيخ 

اإلسالمي لسيطرة املحتّلني  الغزاة ويستمر تحّكمهم يف مقدراته وإمكاناته وخرياته.(١)

  الهدف الحادي عرش: 

يف  الغربية  األمناط  وتبّني  نقل  اىل  بالسعي  وذلك  اإلسالمي،  املجتمع  يف  التغريب  غرس 
الوجود السيايس واالقتصادي واالجتامعي واألرسي بكامل سلوكياته ومامرساته يف بالد املسلمني. 
قال روبرت ماكس وهوأحد املنّرصين يف أمريكا الشاملية ما نصه ( لن تتوقف جهودنا وسعينا 

يف تنصري املسلمني حتى يرتفع الصليب يف سامء مكة ويقام قّداس األحد يف املدينة).(٢)

ونجد كذلك  السموءل صاموئيل زومير الذي خاض تجربة التنصري يف البالد العربية عامة 
لنتيجة  (إّن  فيها  قال   ١٩١١/٨/٢ يف  لوشاتليه  اىل  رسالة  أرسل  حينام  وذلك  خاصة،  والخليج 
إرساليات التبشري يف البالد اإلسالمية مزيتني مزية تشييد ومزية هدم أو باألحرى مزيتي تحليل 
وتركيب ذاك ألننا هنا واقفون عىل مجرى األمور ومتحققون من وجود مئات من الناس قد 

انتزعوا الدين اإلسالمي من قلوبهم واعتنقوا النرصانية من طرف خفي).(٣) 
(١) انظر حقيقة التبشري من املايض والحارض، احمد عبد الوهاب، ص ١٦٢.

(٢) انظر الزحف اىل مكة، ص٥٦  ووثائق عن مؤامرة التنصري يف العامل االسالمي ص ١٣ عبد الودود شلبي.
(٣) انظر الغارة عىل العامل اإلسالمي،  أ.ل شاتليه ص ٨.
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ان امثال هذه الترصيحات تكشف النوايا السيئة واملقاصد،  فام يف القلوب يظهر عند فلتات 
االلسن.

الهدف الثاين عرش:

والجديد  القديم  العهد  إلّن  فلسطني،  يف  قومي  ووطن  يهودية  دولة  قيام  فكرة  ترسيخ   
ومن  النصارى،  عند  مقّدساً  واجباً  أصبحت  وإنها  الفكرة،  لهذه  يدعو  يهودية  بأيدي  املّحرف 
ناحية أخرى التخلص من الجنس اليهودي يف أوروبا، فألجل هذا اتخذ املجمع املسكوين النرصاين 

املنعقد عام ١٩٦٢م  يف الفاتيكان قراراً بتربئة اليهود من دم املسيح.(١) 

 الهدف الثالث عرش:

مر  كام  املسلمني  عند  النسل  تحديد  يحاولون  فهم  املسلمني،   وتقليل  النصارى  زيادة   
آنفا وهم يتمنون أال يوجد عىل األرض الفسيحة مسلم واحد ودليل ذلك كم من مرة كشفوا 
النساء املسلامت؟ كام ذكروا يف مرص وحدها  حيث حقنت أكرث من ١٦٠٠  مؤامرات لحقن 
امرأة بأدوية تسّبب العقم من قبل نساء نرصانيات وأجنبيات وتكلمت بذلك الصحف العربية 
مبعونات  ملرص  أمريكا  وقّعت  حيث  املسلمني،  ضد  املبّيتة  املؤامرة  هذه  عن  علنا  واألجنبية 

ضخمة برشط أن تستخدم أساسا  لقضايا تحديد النسل وإسقاط األجّنة من أرحام األمهات.(٢)

الهدف الرابع عرش:

 تحطيم وحدة املسلمني قال االسقف دي ميسيل وكيل ادارة البعثات التبشريية  يف الرشق 
بروما (اّن الهدف الذي يتعنّي عىل املبّرش تحقيقه هو تحطيم قوة التامسك  الجبارة التى يتمّيز 

بها االسالم  او عىل االقل اضعاف هذه القوة..).(٣)

الهدف الخامس عرش:

ابعاد املسلمني عن تطبيق الرشيعة االسالمية ويعّد الهند اول قطر اسالمي الغي فيه حكم 
الرشيعة حيث الغى االنكليز العمل بالرشيعة االسالمية سنة ١٣١٧ ه  و١٨٦٠ م  ثم يف الجزائر 

عام ١٨٨٦ويف السودان سنة ١٨٩٩ثم يف تونس عام ١٩١٤ ثم يف العراق سنة ١٩١٨.(٤) 

ثم تتابع االمريف بقية البالن االسالمية االخرى.

(١) انظر مجلة البيان، العدد ١٥ سنة ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م،  ص٩.
(٢) انظر جريدة املسلمون، عدد ٢٧٥  ص وما بعدها، ٣٢تجد تفاصيل ذلك.

(٣) انظر الصليبية الحديثة ماذا تريد، ص٧٩.
(٤) انظر املوسوعة الجغرافية للعامل االسالمى ٢٣/١٤-٣٠.
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املبحث الرابع

التنصري أنواعه وأقسامه

 

املطلب االول

متهيد

قبل البدء يف االسرتسال يف اعامل املنّرصين الكربى فالدارس يف ذلك يجد انواعاً وامناطاً كثرية 
فهناك الرصيحة و الخفّية املسترتة وراء الكواليس املظلمة، 

وتجد هناك أيضا آخر ما وصلوا اليه من احدث األجهزة لتستخدم يف املعلومات واملواصالت 
ولبث التنصري ولديهم مكر ودهاء يف تنّوع االساليب ومل تغفل الكتابات األجنبية هذه الوسائل 
لذا خرجوا بنتائج تبنّي جدوى هذه الجهود وهم دامئاً وابداً ينظرون ويعّدلون ويبدّلون اساليبهم 
لىك تناسب مع الزمان واملكان و قد اوصلها بعضهم اىل أكرث من ١٠٠ طريقة أو خطة للتنصري 
فهؤالء يدأبون عىل رسم خطط محلية واخرى عاملية لتنصري العامل كله فهم ال يغفلون صيفاً 
وال شتاءاً بل يعملون ليل ونهار من أجل رسم مستقبل زاهر للتنصري ونجاح دعاة التثليث يف 

االرض واهل الحق يف سبات عظيم.

أجل إّنهم يرسمون مخططات كفيلة لتنصري العرب، وبعضهم يوّجه سهامه لتنصري العجم 
وهذا الرس الذي ال يخفى عىل املتأّمل يف خطط هؤالء، اجل  إنه سيجد التحديث والتجديد قامئا 
عىل قدم وساق، فهناك  خطط لقارة آسيا واخرى تصلح ألوروبا وثالثة ألفريقيا ورابعة لجنوب 

رشق آسيا وخامسة لقارة إسرتاليا وهكذا دواليك.

املطلب الثاين

 أنواع التنصري:

للتنصري أنواع عدة أذكر منها: 

١- النوع االول: هو تنصري علمي قائم عىل النقاش والتشكيك والبحث واملناظرة  عىل طريقة 
االقتضاب،  ورمبا يقصد به التلميح من غري ترصيح ويرمون من ذلك جس نبض الشخص 
املستهدف ليعرفوا أقرب الطرق إليه لتمكنوا من االجهاز عليه  وهم أساتذة يف هذا الفن 
املراوغة،  فهم يطرحون إشكاالت وبرقيات مستعجلة لريوا أثرها بعد ذلك بحجج شتى فان 

مل تجدى وضعوا غريها.
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٢- النوع الثاين: التنصري الرصيح، أو ما يسمى بالتنصري القرسي، وله صور شتى عىل مر التأريخ 
التي لعبت دوراً خطرياً ضد املسلمني،  وكذلك  ابرزها مآيس الحروب الصليبية  ولعل من 
التفتيش التي دامت أكرث من ٣٥٠ عاما يف األندلس حتى استخدم األسبان اخس  محاكم 
صور وأقبح اسلوب يف تنصري أكرث من مليونني من املسلمني هناك، وال سيام بعد سقوط 
املسلمني  ابناء  من  كثري  احرق  ولقد  البحرية  والقرصنة  األطفال  اختطاف  ومنها  غرناطة، 

الرافضني للتنصري ورفض ما فعله االحتالل واالستعامر يف بالدهم  آنذاك.
يف  املسلمني  محنة  ولعّل  محنة  أو  حرب  كل  بعد  مشهورة  االطفال  اختطاف  قضية  وإّن 
األندلس اشهر من مشعل عىل علم، فقد  قامت عصاباتهم بخطف مئات اآلالف من األطفال 

ليعيدوهم بعد ذلك قساوسة ومنّرصين يف بالد املسلمني.
وظهرذلك أكرث يف العرص الحديث بعد األحداث الدامية والحروب األهلية التي دامت يف 
لبنان أكرث من ١٤ عاماً حيث تم اختطاف أكرث من ١١ ألف طفل يف ١٢ عاما،  ومن تتّبع عمل 
املنّرصين يجد أمثاال كثرية عىل ما ذكرنا مام ال يحىص،  ويف البحوث القادمة داللة عىل ما ذكرت، 
منها ما برزت للعيان بعد الحرب االفغانية واجتياح االتحاد السوفييتي لها ومكث  فيها ١٠ 
سنني حيث أعلنت منظامت دولية احصائيات عاّم جرى هناك يف وضح النهار،  و من األحداث 
ما تدمي العيون والقلوب وبعدها جاءت أحداث البلقان يف البوسنة والهرسك  و إقليم كوسوفا. 
و حدث مثل هذا يف الصومال إذ جرى فيها ما جرى من خطف األطفال وغريهم. والسؤال الذي 
يطرح نفسه أين يذهبون بهؤالء األطفال الذين اختطفوهم  من بني أحضان ابائهم وامهاتهم؟.  

والجواب:
إّن اإلرساليات التنصريية تقوم اآلن بتبّني هؤالء االطفال وتسفريهم من بالدهم ليعّلموهم 
ويدرّسوهم مبادئ النرصانية وغرس معاين التثليث يف عقولهم. والدخول اىل قلوبهم من خالل 
ما يصلح لهم ويتناسب مع عقلياتهم كالحلوى والغذاء والكساء كام كانت تعمل جمعية ذات 
الرداء الرمادي يف شامل القاهرة  يف مرص الجديدة وىف جنوبها(١) وميكن أن نذكر ما قاله الشيخ 
محمد صالح العثيمني يف افتتاح مكتب هيئة االغاثة االسالمية العاملية يف الرياض ما نصه (إّن 
املنّرصين يقّدمون الحلوى الطيبة النظيفة املغلفة لالطفال ويقولون هذه حلوى عيىس عليه 
السالم،  ويقّدمون الحلوى النتنة املكشوفة والقذرة ويقولون هذه حلوى محمد صىل الله عليه 

وسلم، فيقّر يف ذهن الطفل ما يقّر من مؤّدى هذه الوسيلة املخادعة).(٢)  
اّن اسلوب الخد اع  اليخفى اال عىل السذج والبسطا ء. كام قال الشاعر

ــــذي رشب ــــل ــــــل ل ــــــك وي ــــــال رب مـــــا ق
ــا(٣) ــن ــي ــل ــص ــم ــل ـــــل ل ـــــك وي ـــــال رب ــــل ق ب

(١)   انظر معركة التبشري واالسالم، ص٤٥.وحركات التبشري واالسالم يف آسيا وافريقيا واوروبا،عبد الجليل شلبي، ص ٣٠٥
(٢) التنصري مفهومه واهدافه،  عيل ابراهيم النملة،  ص٦٠.

(٣) نسبت اىل ايب نواس ومل تذكر يف ديوانه انظر الشعر يف االدبيات العربية ص ٤٨-٤٩. 
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يشري اىل قوله تعاىل }َفَوْيٌل الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالِتِهْم َساُهوَن{(١) واملتأمل يف النص يجد اّن الله 
تعاىل توّعد املصلني الذين هم مستمرون يف صالتهم لكنهم يسهون عنها قليال، فام بالك بالذي 
مل يصّل أصًال. أما الذين أدمنوا عىل الخمر فهؤالء لهم وعيد خاص لهم قال صىل الله عليه وسلم 
(ال يدخل الجنة مدمن خمر)(٢) فاالقتضاب يف البالغة العربية هو االنتقال مام هو مالئم اىل ما 
هو غري مالئم  يقول البابا شنودة " إنه يجب مضاعفة الجهود التبشريية الحالية ألن الخطة التي 
وضعت هى أن التبشري يف املرحلة القادمة هو الرتكيز عىل الفئات والجامعات أكرث من التبشري 
بني االفراد وذلك لزحزحة أكرب عدد من املسلمني عن دينهم"(٣) لذا يجب أن نكون عىل حذر 
ألنك تجد أحدهم يتسلل من خالل البعثات الدبلوماسية يف بالد اإلسالم عن طريق السفارات أو 
الفضائيات أو امللحقيات الثقافية والتجارية أو املؤسسات األجنبية الرسمية حيث يدربونهم يف 
دورات خاصة عىل التنصري قبل انخراطهم يف العمل الدبلومايس مثل ما فعل القنصل الربيطاين 
يف الزنجبار "جون كوك" حيث دعا سنة ١٨٧٧م األمني العام لجمعية الكنيسة التنصريية هرني 
رايت اىل رضورة إرسال املنّرصين اىل ما اسامه باالمتداد املرصي والرتيك اي للوقوف يف وجه املد 

اإلسالمي.(٤)

البالد االسالمية حتى كأنك تجد املستكشفني  الجغرافية يف  استغلوا اإلستكشافات  وكذلك 
أوغندا  يف  النيل  منابع  الكتشاف  بعثا  وستاغيل حيث  ليفنجستون  أمثال  من  للتنصري  طليعة 
فوجد ستاغيل أن امللك مونيسا وحاشيته قد اعتنقوا اإلسالم منذ زمن بعيد عىل يد تاجر سامه 
خميس بن عبد الله فانزعج وارسل خطاباً اىل جريدة الدتلجراف ودعاهم  اىل رضورة ارسال 

منّرصين اىل هناك.(٥)

وقال األب دوفوكو يف مذكراته التي كتبها يف ١٣٣٤/٩/١٦و ١٩١٦/٧/١٦م " اعتقد أنه اذا 
مل يتم تنصري املسلمني يف مستعمراتنا بشامل أفريقيا فإن حركة وطنية ستقوم بها عىل غرار ما 
حدث يف تركيا وأن نخبة من املثقفني املدن الكربى تحتفظ مبظاهر االسالم رغم ضياع روحه 

لتؤثر بها عىل الجامهري.(٦)

(١) سورة املاعون آية ٤.  
(٢) الحديث اخرجه ابن حبان يف صحيحه١٧٦/٨ يف باب ذكر االخبار عن نفي دخول الجنة واحمد يف املسند عن عبد الله بن 

عمرو١٦٤/٢ برقم ٦٥٣٧ و٦٥٥٤ واللفظ له.
(٣) انظر التبشريواالسترشاق ص ٨٠.

(٤) املصدر نفسه ص٨١.                
(٥) انظر الغارة عىل العامل االسالمي ص ٢٠-٢٢. 

(٦) انظر التبشري اخطر اسلحة االستعامر،  عالل الفايس،  ص ٦١.
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٢٢٥

يف بيان التنصري وما يتعلق به

املبحث الخامس

مثار التنصري ونتائجه

املطلب االول

متهيد
استمرت حمالت التنصري املوجه ضد املجتمعات اإلسالمية واالقليات والجاليات املسلمة يف 
اغلب دول العامل، وهي ظاهرة متجّددة ومتطورة واتخذت أساليب عرصية حديثة يف تحقيق 
األهداف املعّدة لذلك، واّن ما ميلكه املنّرصون من امكانات ضخمة أوصلتهم إىل جميع األماكن، 
ويف مقابل ذلك تجد اإلمكانات الضعيفة والشحيحة لدى الدعاة املسلمني، فهذا وأمثاله جعل 

للتنصري مثاراً مرّة وفيام ييل اهمها:   

املطلب الثاين

الثامر املرة
الثمرة األوىل: احتالل الدول اإلسالمية : وهذه من اقوى الثامر فيام يبدو وهو ما يطلق عليه 
االستعامر،  حيث دعم املنّرصون اصحاب القرار السيايس يف دولهم اىل احتالل الدول العربية 
ذللوا  املحتلني  الن  التنصري.ذلك  اهمها  من  اغراض شتى  ولهم  االسالمية،  وغري  واالسالمية 
العقبات امام املنرصين واقاموا مؤسساتهم يف البلدان املحتلة واوجدوا ارضا خصبة لتنمو 
فيها افكار وعقائد التثليث، وكل من عايش االستعامر وشاهد املحتلني يجد تآزراً  شديدا بني 
املنّرصين واملحتلني مع حملهم لروح االنتقام آلبائهم الذين ذهبوا ضحية الحروب الصليبية 
ولعّل خري دليل ما قاله ألورد أملبي يف العقد الثاين من القرن العرشين عند دخوله أرض 
القدس حيث ّرصح قائال عالنية عندما ارشف عىل كنيسةالقيامة يف القدس (اليوم انتهت 

الحروب الصليبية).(١) 
وقريب من هذا ّرصح الجرنال غورو عندما دخل دمشق  اذ وقف عىل قرب القائد صالح 
الدين االيويب  قائال (هاقد عدنا يا صالح الدين)(٢) وذلك بعد تغّلبه عىل جيش ميسلون وهو 
يركل القرب بقدمه،  ثم ركب سيارته املكشوفة واّتجه صوب مدينة حمص فوقف امام قرب خالد 
بن الوليد وقال (نحن هنا يا خالد) وهذا اسلوب قديم عندهم وكانوا سابقا يدخل املنّرصون 

ثم يعقبهم

(١) جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن،  ص ٦٥، صالح مسعود ابو بصري.  
(٢) انظر قادة الغرب يقولون دّمروا االسالم ابيدوا اهله، جالل العامل،  ص ٢٦-٢٧.
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٢٢٦

الفصل الثالث

 جنود املحتلني، اما يف الفرتة االخرية تغرّي االمر وخصوصا يف بداية القرن الثالث عرش الهجري 
اىل التاسع عرش امليالدي بعد ان ادرك الحّكام املحليون اّن دخول املنّرصين يعني احتالل البالد 
فغرّيوا الخطة، فاصبحت تدخل اوال جيوش االحتالل متّهد الطريق امام دعاة التثليث، ويرى 
اىل  املسلمني  انتقال  تسهيل  معناه  إسالمي  قطر  يف  الغربية  السيادة  أّن  املنّرصين  من  كثرٌي 

النرصانية، اما فقدان هذه السيادة فينتج عن حركة عكسية متاما.(١)

الثمرة الثانية: توّقف وانحسار الوجود اإلسالمي يف بعض دول إفريقيا السيام جنوب الصحراء، 
اصبح  عادية،  غري  جهود  بعد  اليوم  بينام  املسيحيني  أضعاف  عرشة  املسلمون  كان  فقد 
املسيحيون اكرث من املسلمني يف بعض دولها وهذا ديدنهم حيث يغدقون األموال ويغسلون 

األدمغة بالخداع واملكر ليحققوا أهدافهم.

الثمرة الثالثة: ايجاد جيل من ابناء املسلمني مقطوع الصلة بربه ودينه ال يعرف عن دينه اال 
اسمه،  بل كان بعضهم اشد حقداً وتحامًال عىل من االسالم من أعدائه، نتيجة ضياعهم بسبب 
هوان املسلمني وافرتاس رجال التنصري لهم، حيث اصبحوا يعيشون بال هدف والغاية،  فهل 
بلغك نبأ  السفن التى تجول يف البحار تحمل معها اناجيل قد طبعت مبختلف اللغات و 
اآلف الكتب النرصانية  لتوزع هناك،  ناهيك عن األرشطة واألقراص الليزرية بل احيانا تعرض 
عرضا سينامئيا داخل السفن ويف  نفس الوقت توّزع كتب معادية لإلسالم مبختلف اللغات 
يحاربون  والبحارتجدهم   املحيطات  فوق  وهكذا  ألبنائنا،  يعطونها  الطبعات  احسن  ويف 

اإلسالم،  فكم سفينة عندنا نحن املسلمون تبّرش بالقرآن الكريم والدين الحق؟.

البلدان  يف  ما  ورسقة  عندهم  التي  الكنوز  واخراج  املسلمني  موارد  استغالل  الرابعة:  الثمرة 
الواليات  االسالمية  من خريات، ومحاولة تركيع االمة لسياستهم  كمثل ما حصل يف غزو 
اكرب خزين  ميلك  العراق  يكن  لومل  ذلك  يحدث  كان  وما  واهية،  بأسباب  العراق  املتحدة 
نفط احتياطي يف العامل فالهيمنة عليه تعني أّن مفتاح الهيمنة والسيطرة يف العامل ستكون 

بأيديهم ال سمح الله تعاىل ذلك.

 الثمرة الخامسة : فصلوا بعض البلدان عن ديار املسلمني كام حدث يف تيمور الرشقية، حيث 
فصلوها عن اندنونسيا واصبحت محطة لالرلساليات النرصانية عندهم: 

لطاملا الــــزمــــان  ــــدر  غ ـــىل  ع تـــأســـفـــّن  ال 

كالب األســــــــود  ـــث  جـــث ــــىل  ع رقــــصــــت 

أسيادها عـــىل  ــوا  ــل ــع ت ــا  ــصــه رق ــنّب  ــس ــح الت

والــــكــــالب كالب أســـــود  األســــــود  ــى  ــق ــب ت

ووصلوا اىل الحكم واستالم السلطة يف بعض الدول االسالمية  كام ذكرنا بطرق ملتوية، مع 

(١) انظر التبشري واالستعامر، ص ١٤٦.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

العلم أّن نسبة املسلمني ٧٠٪كبعض دول افريقيا وغريها.

: بناء حواجز بني بالد املسلمني اقليمية وطائفية ومذهبية وقومية  وغريها  الثمرة السادسة 
وانشاء  احزاب علامنية فمزّقت االمة واعملت فيها الدمار والخراب، قال ناهوم غولد مان: 
(اذا أردنا الرسائيل البقاء واالستمرار يف الرشق فعلينا ان نفّسخ الشعوب املحيطة بها اىل 
اقليات متنافرة،  تلعب ارسائيل من خاللها دورا طليعيا وذلك بتشجيع قيام دولة علوية يف 
سوريا، ودولة مارونية يف لبنان، ودولة صليبية يف االردن،  ودولة كردية يف العراق، ودولة 
الثقة بني السعودية وجاراتها، وبني  الكراهية وعدم  قبطية يف مرص،  وأن نخلق جوا من 

إيران والدول العربية  املجاورة لها.(١)

الثمرة السابعة: اسناد ودعم وتنشيط االقّليات غرياالسالمية يف بالد املسلمني، وجعلها متقدمة 
اليهم،  وعزل املسلمني  البالد  واسناد مهام  اقتصاديا وصحيا وعسكريا وسياسيا واجتامعياً 

وابعادهم عن كل ما يرفع من شأنهم او يجعلهم يسريون يف مواكب الحضارة الغربية.

والحياة،  بالدين  وعيا  اقّل  ليكون  املسلمني،   البناء  والتجهيل  الجهل  تعّمد   : الثامنة  الثمرة 
وقيامهم ببث الخرافات والبدع بينهم بشكل مرّتب، كل هذه عوامل كفيلة بأن يكون هناك 

متكني للمنّرصين يف الدول االسالمية. (٢) 

 الثمرة التاسعة: اضعاف االمة والسيطرة عليها والقضاء عىل الخالفة االسالمية،  كام حدث يف 
تركيا ايام االمرباطورية العثامنية، من القرن الثامن عرش وحتى اوائل القرن العرشين، حيث 
النمسا  واليونان والعرب والجبل األسود وبلغاريا وكانت  حاربتها كل من روسيا ورومانيا 
وفرنسا تعمل بدهاء  لتهييج أمم البلقان ضد السلطان العثامين،  وكانت انجلرتا تكيد مبكر 
ودهاء والدسائس، فأهاجت األرمن والدروز وقربص عليها،  قال لورنس بروان (وكذلك شّنت 
الدول األوروبية حروبا عدوانية عىل الحكومات املسلمة ثم انتزعت منها ارايض ضمتها اىل 

سلطانها).(٣)

فتحّقق لهم ذلك وخصوصا ملا اثاروا االضطرابات املختلفة وذلك باذكاء نار العداوة والبغضاء 
وكان  النرصانية،  االقليات  حامية  بهدف  شؤونها  يف  للتدخل  ذريعة  تكون  حتى  الفئات،  بني 
يزعجهم كثريا التقارب بني األديان االخرى، حيث دفعوا االقلية األرمنية  للثورة ضد العثامنني 
واآلشورية يف العراق ضد الحكومة و العرب للثورة ضد العثامنيني، و االكراد للثورة ضد العرب 

والرتكامن للثورة ضد االكراد وهكذا دواليك.

فتنناً  اليسوعيني  واملبرشين  الربوتسانت  املبرشين  بني  املنافسة  خلقت  (ولقد  جيب  قال 
واضطرابات يف سوريا ولبنان).(٤)

(١) نقال من صحيفة الرأي العام الكويتية، حيث نقلت هذا النص من مجلة الفرنسية ص٢٣.   
(٢) الغارة عىل العامل اإلسالمي،  ص٢١-٢٢.

(٣) انظر التبشري واالسترشاق،  ص ٨٤. 
(٤) املصدرنفسه،  ص ٨٦.
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الفصل الثالث

ويقول بوليوس رشرت وهو مبّرش املاين معروف ( إّن مذبحة لبنان التي حدثت سنة ١٨٦٠ 
املوارنة،  املذبحة يقع عىل  أّن وزر هذه  العامل املسيحي،  ويرى  فتنة قوّية يف  اثارت  م،  قد 
اذالل  اىل  تّواقني  إلنهم ظلوا  م  عام ١٨٤٢-١٨٤٥  بها  مروا  التي  الهزائم  نتائج  يتحّملون  فهم 

جريانهم).(١)

الثمرة العارشة : الرتكيز عىل القوانني الوضعية والدساتري املصطنعة يف العامل االسالمي، ليحصلوا 
عىل حقوق االقّليات املسيحية،  بل اكرث من حقوقهم فهم يكرثون من بناء مدارس الالهوت 
االحزاب  خالل  من  والتغلغل  العربية،   الدول  يف  والباباوات  القساوسة  تخريج  ومعاهد 
العلامنية والقومية إلصدار قرارات تخدم النصارى يف البالد االسالمية، ككون العطلة الرسمية 
األحد بدل الجمعة كام هو الحال يف تركيا واندونيسيا وألبانيا وتونس وبنغالدش واملغرب 
وغري ذلك وأنا أتساءل هل يف أوروبا أو أمريكا عطلة رسمية ليوم الجمعة مراعة للمسلمني؟ 

فلامذا هذا الهوان واالستصغار؟

الثمرة الحادية عرش: إدخال بعض املسلمني يف دين النصارى،  وقد حّققوا بعض الىشء يف بعض 
الدول النائية، حيث استغلوا جهل وسذاجة بعض املسلمني   الجهلة وامثال هؤالء الرعاع 
ينعقون خلف كل ناعق فال يعّول عليهم كثريا وهم من اسباب نكبات املسلمني عىل مر 

التأريخ.

(١) املصدر نفسه،  ص ٨٧.
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٢٢٩

يف بيان التنصري وما يتعلق به

املبحث السادس

عقبات يف طريق التنصري

املطلب االول

متهيد

تعرتف دراسة حديثة اعدت من قبل املنّرصين باّن هناك عقبات تحول دون وصول رسالة 
املسيح اىل كثري من الناس، وان شئت فقل مل تنجح االواسط التنصريية يف ايصالها رغم جهودهم 
مل  التي  الشعوب  هذه  عىل  الدقيق  بالتعرّف  الكنسيون  الباحثون  هؤالء  قام  وقد  الضخمة، 
تصلها املسيحية اىل حد االن،  وبعد جهد كبري  متّكنوا من معرفتها ومن ثّم  تّم تقسيمها اىل 
٣٠٠٠وحدة متميزة. حيث اعدوا اكرث من ٥٠٠٠ منرص لهم وّتم  تدريبهم بكفاءة الرسالهم لتلك 

الشعوب املحرومة،  لكنهم فوجئوا بعقبات كثرية  واليك اهم العقبات:

املطلب الثاين

العقبات

١- فقدان االمن يف مراكزهم،  فهم ال يشعرون فيها باالمان  السيايس مع انهم يتمتعون باحدث 
واتقن وسائل االتصال.

٢- اكرب عقبة يواجهها املنّرصون هي انهم ال يسمح لهم بالتحرّك القانوين يف كثري من مناطق 
العامل. لذا فهم يستغلون وظائف علامنية يف تلك الدول كفنانني ودبلوماسيني ورجال اعامل 

وسياح وعامل اجتامعيني و يف الحقيقة يعملون لحساب منظمة تنصريية تخدم الكنيسة.

انه  يذكرون  وهم  نشاطهم،   متنع  قومية  او  دينية  وافكار  ايدولوجية  معارضة  يواجهون   -٣
الزالت دول يف العامل غري مفتوحة لالجانب  وتغلق ابوابها يف وجوه املنّرصين فهم يديرون 
اجهزة رسية واسعة النطاق ويعكف خرباؤهم يف البحث عن وسائل رسية جديدة للدخول 

اىل املجتمعات املغلقة ولو كانت اساليبهم غري قانونية او غري اخالقية.

٤- عدم التآلف مع االنجيل  عىل الرغم  من اّن االرسة االمريكية  تقتنى ما يبلغ حواىل ٣ اناجيل 
يف كل بيت اال اّن معظم االمريكيني اليتآلفون معها كام قال ذلك احد كبارهم رغم انهم  
قد خصصوا اناجيل لالطفال واخرى للمراهقني وثالثة للسيدات ورابعة للتائبني اال ان تدىن 
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٢٣٠

الفصل الثالث

مستوى قراءة االنجيل اصبح مشكلة تؤرق املؤسسات النرصانية هناك.(١)

العامل  اداء مهامهم يف  املتطرفني من االسالميني كام يسمونهم،حيث يضايقونهم يف  ٥- وجود 
االسالمي بشكل كامل، االمر الذي يجعلهم يتظاهرون باشكال شتى وبصور مختلفة التقاء 
التنصريي  الوسط  الناس. ولهم مصطلحات ّرسية تستخدم يف  رشور هؤالء. فهم يخدعون 
سأذكر اهم هذه املصطلحات: وهي مثل  ضارب الخيمة- املقيم- العامل يف الظالم- السائح- 
ناقل الرسائل- املهرب- غري املقيم وناقل الرسائل  اىل غري ذلك، ويدخل مائة مليون مسيحي 

اىل البالد املحظورة عرب العامل سنوياً ألغراض مختلفة.

 ٦- وقوف بعض العلامء املسلمني امامهم بقوة، كتلك املواقف املّرشفة للداعية احمد ديدات 
حيث سّد  اكرب ثغرة يف وجوه اهل الصليب وحمالتهم التنصريية، وذات مرة انربى البابا 
جون بول الثاين فعّرب عن كبري رغبته يف مناظرة  كبرية وعلنية مع علامء  املسلمني،  فارسل 
اىل  يدعوه  البابا  اىل  افريقيا رسالة  االسالمية يف جنوب  الدعوة  احمد ديدات رئيس مركز 

املناظرة واليك نصها:

 (قداسة البابا جون بول  الفاتيكان روما ايطاليا. اخي يف االنسانية احييك بتحية االسالم وقد 
حان الوقت املناسب لدعوتك العتناق الدين االسالمي. فمن واجبي ان ادعوك العتناق الدين 
االسالمي وسبق ان كشفت عن رغبتك يف عقد مناظرة مع علامء املسلمني عند زيارتك تركيا 
وعىل ضوء ما تقّدم فإننا ندعوك الجراء مناظرة بيننا}ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َتَعالَْواْ إَِىل َكَلَمٍة َسَواء 
ن ُدوِن الّلِه َفإِن  َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ الّلَه َوالَ ُنْرشَِك ِبِه َشْيئاً َوالَ َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضاً أَْرَباباً مِّ
َتَولَّْواْ َفُقوُلواْ اْشَهُدواْ ِبأَنَّا ُمْسِلُموَن{ حسب ما امرك به القران الكريم(٢) كام نقرتح ان تكون هذه 
املناظرة بني االسالم واملسيحية يف كنيسة القديس بيرتز بروما حيث اننا مستعدون للحضور اىل 

هناك واجراء املناظرة) 
اخوكم يف االنسانية احمد ديدات(٣)

ولقد  للفيديو  ٣٨ رشيطاً  بلغت  القساوسة  مع  كثرية   مناظرات  اجرى ضدهم  وقد  هذا 
واتبعها  فلم يجب  اليه رسالة مرة يف حوار  ارسل  الثاين وقد  بولس  يوحنا  البابا  بعده  تحّدى 
السكرتارية)(٤) كذلك وقف يف  بشكل رسي يف  ولكن  استقبلك  (سوف  الجواب  فجاء  بربقيتني 
وجههم الشيخ  رحمه الله الهندي يف كتابه اظهار الحق وكشف زيفهم.  والدكتور عبد الرحمن 
السميط حيث اسلم عىل يديه اكرث من ثالثة ماليني افريقي كام يقول  والميكن نسيان جهود 

الشيخ طايس الجمييل خالل ربع قرن مع زمالئه  يف دول افريقيا.

٧- موقف لجنة انقاذ مسلمي افريقيا التي بذلت جهودا يف جانبني:
(١) انظر مجلة الكوثر العدد ٢٠٠٠ مارس ص٣١   

(٢) سورة  آل عمران،  آية ٦٤.
(٣) انظر مجلة االصالح االمارتية، العدد ٣٧/، ١٩٨٤  السنة السابعة.ص٤٥.

(٤) انظر مجلة النورالكويتية،  العدد  ٤٩، ص ٢٣.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

توعية املسلمني هناك من الخطر الصليبي التنصريي. أ - 

ما  بكل  املسلمني  واغاثة  االسالمية  واملراكز  املساجد  ببناء  التنصري  لرجال  ب-التصدي 
القنبلة  اخطر من  السوداء  القارة  بيضاء يف  (عاممة  املنّرصين  احد  قول  يحتاجونه. مام حدا 

الذرية).(١) 

(١) أنظر املصدر السابق ص ٢٤.
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املبحث السابع

شبهات املنّرصين والرد عليها

املطلب االول

  متهيد 

أّن  وكيانات  ودول  مؤسسات  من  وراءهم  يقف  ومن  وتالميذهم  املنّرصون  هؤالء  يزعم 
لديهم أمورا  يهدفون من خاللها الطعن باإلسالم،  لذا رأيت لزاماً عيل أّن اعّرج عىل أهم تلك 
الشبهات وأرّد عليها بإيجاز شديد  ألجل حصانة املسلمني وانتصاراٍ للحق ودحٍضا للباطل.قال 

الخطايب وهو يرد عىل امثال هذه الشبه:(١) 

حجج تهافت كالزجاج خالها حقا وكل كارس مكسور 

املطلب الثاين

الشبهات

 الشبهة األوىل: يزعم  اغلب النصارى أّن القران الكريم قد صّدق التوراة واإلنجيل املتداولني بني 
األيدي واقّر بصحتهام ويستدلون عىل ذلك بقوله تعاىل }َوأَنزََل التَّْورَاَة َواإلِنِجيَل • ِمن َقْبُل 

ُهًدى لِّلنَّاِس َوأَنزََل اْلُفرَْقاَن{.(٢)

التوراة واإلنجيل  ُأنزل من  الكريم حقاً وهو يشري إىل ما  القران  إّن ذلك ورد يف  الشبهة:   رد 
الحقيقني الذين مل يحرّفا ال إىل ما هو متداول ومحرّف كام هو اآلن،  ذاك ألّن ما هو متداول 
اآلن يختلف عام انزل عىل موىس وعيىس عليهام السالم اختالفا كليا  وكذلك قال تعاىل }وَآِمُنواْ 
لِّاَم َمَعُكْم{(٣) فيكون الجواب عىل ذلك أّن تصديق القرآن الكريم  إمنا هو  قاً  مِبَا أَنزَْلُت ُمَصدِّ
َتُكوُنواْ  }َوالَ  الكفر  يحذر من  اآلية  أّن متام  بدليل  األنبياء،  ببعثة خاتم  البشائر  ملا معهم من 
َفاتَُّقوِن{(٤) ثم يأيت تتمة ذلك قوله تعاىل }َوالَ  َوإِيَّاَي  َقِليًال  مَثَناً  ِبآَيايِت  َتْشَرتُواْ  ِبِه َوالَ  َكاِفٍر  َل  أَوَّ
َتْلِبُسواْ اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُمواْ اْلَحقَّ َوأَنُتْم َتْعَلُموَن{(٥) والحق واضح يعلمه أهل الكتاب متاماً 
قبل غريهم و لكّنهم يحاولون كتامن رسالة محمد عليه الصالة والسالم.  ونحن عىل يقني بأّن 

(١) انظر نقض املنطق من مجموع الفتاوى ٤م٢٦- ٢٨.
(٢) سورة ال عمران اية ٣.

(٣) سورة البقرة آية ٤١.

(٤) سورة البقرة آية ٤١.

(٥) سورة البقرة آية ٤٢.
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الرؤساء الروحانيني للنصارى شّوهوا او مسخوا و حذفوا الكثري من هذه البشائر وال سيام تلك 
التي تّرصح بالحق وال تلّمح به  ذاك ألّن  بقاءها خطر عليهم ويهدد مراكزهم ويقيض عىل 

نفوذهم ومصالحهم.
والقرآن الكريم حجة عليهم  وهو أوثق املصادر وأصدق املراجع عندهم فكيف إذا كانت 
هذه املصادر أواملراجع قد فقدت سندها التأريخي واعتبارها القانوين وقيمتها العلمية وأصبحت 

غري جديرة بالثقة بها.(١)
امَّ أَنزَْلَنا إِلَْيَك َفاْسأَِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن   الشبهة الثانية يستدلون بقوله تعاىل }َفإِن ُكنَت ِيف َشكٍّ مِّ

اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلَك{.(٢)
وجهة نظرهم يف  هذه الشبهة أّنه لو كانت كتبنا محرّفة  كام تقولون ملا أحال الله تعاىل 

نبيكم محمد صىل الله عليه وسلم  عليها ليزيل الشك من قلبه.
رد الشبهة: جوابنا عىل ذلك أّن الله تعاىل أحال عىل من أسلموا من أهل الكتاب لعلمهم مبا 
تتضمنه األناجيل وأسفاراألنبياء  عليهم السالم من بشائر برسالة محمد صىل الله عليه وسلم،  
إذ ال يعقل أن يحيله عىل من يكفرون به ويكذبونه، وهذه اآلية من أقوى األدلة عىل أّن نسخ  
التوراة واإلنجيل املتداولني اآلن يختلفان عن األصليتني وان ايدياً آمثة قد تناولت النصوص الدالة 
بالنسخ واملحو والتعديل والتبديل وأكرب دليل عىل ذلك هو احتكار  األنبياء  عىل بعثة خاتم 
رجال الكنائس ملا يعلمونه من أدلة يف كتبهم املقدسة عندهم ومنعهم الناس من االطالع عليها 
أو تفسريها يف عصور الظالم، ولوال ثورة  د. لوثر ومن معه عىل الكنيسة لبقيت تلك الكتب 
أحد األلغاز املحرّية لألذهان ومع هذا التحريف والتبديل بقي هناك من البشائر والنصوص ما 

يكفي لقيام  الحجة عليهم ووضوح املحجة.(٣)
    الشبهة الثالثة:   يحتّجون بقوله تعاىل}َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإلِنِجيِل مِبَا أَنزََل الّلُه ِفيِه َوَمن لَّْم َيْحُكم 
مِبَا أَنزََل الّلُه َفُأْولَـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{(٤) وجه االستدالل يقولون كيف يأمركم الله تعاىل  بأن 

تحكّموا بنصوص كتاب محرّف كام تّدعون؟
 رد الشبهة إن تفسري قوله تعاىل (وليحكم) وردت يف   صيغة األمر  وهناك من قال  إمنا 
وردت مبعنى ألجل أي املقصود منها هو األمر بامتثال ما جاء فيه من أوامر بتوحيد الله تعاىل  
لقول املسيح  (هذه هي الحياة األبدية إن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع  الذي 

أرسلته)(٥)

(١) انظر ماذا يجب ان يعرف املسلم عن النرصانية والتبشري، براهيم السلامن الجبهان، ص ٧٦-٧٧.
(٢) سورة يونس آية ٩٤.

(٣) انظر الكتاب املقدس الباب الثامن عرش من سفر الثنية، ١٨-٢١ والباب الثاين والثالثون من سفر الثنية٢١، والباب الثالث 
والثالثون من سفر االلتنية ٢٠-٢١ والباب السابع عرش من سفر التكوين ٢٠ والباب التاسع واألربعون من سفر التكوين١٠ 
وسفر اشعيا يف الباب ٤٤و٥٤و ٦٥ وانظر اإلنجيل متى اإلصحاح ٣١ عدد ٣٢ واإلصحاح١٣واإلصحاح عدد ٢١-٣٣-٤٠-

٤٥وانجيل يوحنا االصحاح١٤ عدد ٢٥-٢٦-٣٠وانجيل يوحنا إصحاح ١٦-(٧-١٤).
(٤) سورة املائدة آية ٤٧.

(٥) انظر إنجيل يوحنا إصحاح ٣عدد١٧.
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 وكقول املسيح (ال تتخذوا الها يف األرض فاّن إلهكم يف السامء)

لَِّذيَن َيْكُتُبوَن  ثم كيف تنسون ترصيح القرآن بتحريف الكتب الساموية  كقوله تعاىل}َفَوْيٌل لـِّ
َقِليًال{(١) وقوله تعاىل }ُيَحرُِّفوَن  ِبِه مَثَناً  اْلِكَتاَب ِبأَْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن ِعنِد الّلِه لَِيْشَرتُواْ 
امَّ ُكنُتْم  مِّ ُ لَُكْم َكِثرياً  اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم رَُسوُلَنا ُيَبنيِّ َبْعِد َمَواِضِعِه{(٢) وقال }َيا أَْهَل  اْلَكِلَم ِمن 

ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب{(٣)  فلامذا تاخذون مبا يوافق اهواءكم فقط؟

وال  به  يكفرون  بقران هم   علينا  االحتجاج  لهؤالء  يحق  ال  انه  فيام مىض  الفصل  وكلمة 
يؤمنون بصحته ذاك ألنهم إن آمنوا مبا جاء به وجب عليهم اإلميان بكل ما جاء فيه ومام جاء 
فيه }إّن الدين عند الله اإلسالم{(٤) وقوله }ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة 
من الخارسين{(٥) وقوله تعاىل }لقد كفر الذين قالوا إّن الله هو املسيح بن مريم{(٦) ثم أين نسخ 
التوراة واإلنجيل الحقيقتني الذين يزعمون بأّن القرآن الكريم قد جاء مصدقا لهام،فهل هي تلك  
الكتب املحرّفة واملتداولة بأيديهم االن و التي ينسبون فيها إىل األنبياء الكرام ما ال يليق بهم 

وما يخجل قلم العفيف من ذكره.(٧)

الشبهة الرابعة: زعم بعض املنّرصين وتالميذ املسترشقني اّن النبي محمداً صىل الله عليه وسلم 
حينام تزّوج زينب امنا كان مفتتنا بجاملها وشكلها ويقولون هذا الذي عناه القرآن الكريم 

}َوُتْخِفي ِيف َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه{.(٨)
رد الشبهة: إّن السيدة زينب رىض الله عنها قد ترّبت أحيانا يف بيت النبي صىل الله عليه 
وسلم وانه هو الذي زّوجها لزيد بن الحارثة ريض الله عنه وكان من املمكن ان يتزجها قبل 
زواجها من زيد إذ ال يوجد مانع وتتّرشف زينب و أهلها مبثل ذالك الزواج لو حصل،   فهم 
مل يرّدوا طلبه حينام ارادها لزيد  ألنه كان رقيقا  عند النبى صىل الله عليه وسلم،  إن كان ما 
يقولونه هؤالء حقاً  فقد حاول النبي مراراً االصالح بينهام ملّا كان يشكو زيد منها ويستأذن 
الرسول يف طالقها، املرة تلو املرة والرسول يقول له (امسك عليك زوجك واتق الله) وفاتهم أّن 
الله عليه وسلم مل يتزوجها اال حينام أمر رشعا بالوحى  ليك يبطل ويلغي عادة  النبي صىل 
التبّني التي كانت سائدة يف املجتمع العريب آنذاك،  اذ كانوايحرّمون عىل السيد ان يتزوج زوجة 
املتبنى،  وقد عاتبه ربه عىل خشيته من االقدام عىل هذا الزواج يف قوله }َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي أَْنَعَم 
اللَُّه َعَلْيِه َوأَْنَعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه َوُتْخِفي ِيف َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَتْخَىش 

النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَن َتْخَشاُه َفَلامَّ 

(١) سورة البقرة آية ٧٩.
(٢) سورة النساء اية ٤٦.  

(٣) سورة املائدة اية ١٥.   
(٤) سورة ال عمران اية ١٩.  
(٥) سورة ال عمران اية ٨٥. 

(٦) سورةاملائدة اية ٧٢.
(٧) انظر العهد القديم  سفر التكوين والجامعة ونشيد االنشاد ترى العجب العجاب.

(٨) سورة االحزاب آية ٣٧.
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ْجَناَكَها ليَِكْ َال َيُكوَن َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحَرٌج ِيف أَْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم إَِذا َقَضْوا  ْنَها َوَطراً َزوَّ َقَىض َزْيٌد مِّ
ِمْنُهنَّ َوَطراً وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوالً {(١) فاملتأّمل يف هذه االية يف الحقيقة يجد أنها من اقوى األدّلة 
والرباهني عىل امانة النبي صىل الله عليه وسلم وصدقه لهذا تقول السيد عائشة ريض الله عنها 

(لو كان النبي كامتاً شيئاً من الوحي لكتم هذه اآلية).(٢)

الشبهة الخامسة :ادعاؤهم اّن الفتوحات االسالمية كانت ألسباب اقتصادية واّن الهدف االول 
منها هو فرض الجزية عىل غري املسلمني. 

انفسهم مكلفني  املسلمني  املسلمني يجد  االقتصادية عند  للناحية  املتتّبع  إّن   : الشبهة  رد 
بدفع الزكاة اىل الدولة والتي بدورها ستوزع هذه الزكاة عىل االصناف الثامنية الذين حّددهم 
القرآن الكريم بها،وملّا كان غري املسلمني غري مطالبني بالزكاة فقد فرضت عليهم الجزية تحقيقا 
للعدل،  اذ ليس من العدالة ان تحميهم الدولة االسالمية دون مقابل واّن  هذه الجزية تسقط 
عنهم اذا اعتنقوا االسالم ويدفعوا الزكاة اذا ملكوا النصاب عند ئذ،  فلو كانت هدفا اساسيا و 
اقتصادياً او غاية عظمى ملا سقطت عنهم ابدا، ولقد زجر امري املؤمنني عمر بن عبد العزيز 
ريض الله عنه وايل مرص الذي كتب اليه يشكو اليه كرثة دخول أهل مرص يف االسالم، وقال  هذا 
سيؤدي اىل نقص ايرادات بيت املال، فقال له رادعا (اما علمت اّن الله تعاىل قد بعث محمدا 

هادياً وليس جابياً) ثم عزله ووىل غريه مكانه.(٣)

 الشبهة السادسة :. ادعاؤهم أّن االسالم انترش بالسيف ال باالقناع.

 رد  الشبهة يكون  مبا يىل :

انتشار االسالم يف دول وبلدان مل تصلها جيوش املسلمني كالفلبني وماليزيا  أوال: بم يفرسون 
و كيف تفرسون  النفوس  اسالمي من حيث  بلد  اكرب  اليوم  اندونيسيا  وتعد  واندونيسيا؟ 
اعتناق جحافل التتار لالسالم بعد ان كانوا من ألّد اعدائه؟ وكيف انقلب االتراك اىل حامة 

االسالم بعد ان كانوا من ألّد خصومه؟.

ثانيا: ال يستطيع احد ان يثبت اّن احد الخلفاء او والتهم قد اىت بشخص واحد وخريه بني االسالم 
والقتل. فاالسالم مل يؤلف يف ظلمه محاكم تفتيش،  كام حصل عند نصارى األسبان  بعد 
سقوط االندلس  بايديهم  إلجبار الناس عىل اعتناقه كتلك التي اقامها بها الصليبيون يف 

غرناطة خصوصا ويف روما عموماً تحت سلطة الكهنة وارهاب البابوات.

فاالسالم مل تؤلف يف ظله عصابات مجرمة للفتك باالبرياء وقتل الناس يف معابدهم كتلك 
التي ينظمها الصليبيون يف الفلبني والحبشة ولبنان وتايالند ونيجرييا والبوسنة والهرسك وكوسوفا 

(١) سورة االحزاب آية ٣٧.
(٢) انظر ماذا يجب ان يعرف املسلم عن النرصانية والتبشري، ابراهيم السليامن،  ص ٩٢-٩٣ ويراجع محمد الرسالة والرسول، 

للدكتور نظمي لوقا، ص٤٥.
(٣) املصدر
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والشيشان.وغريها مام يشيب من هولها الولدان.

ثالثا: اّن السيف مل يستعمل اال للقضاء عىل طغيان االكارسة وجربوت القيارصة الكتساح من 
كانوا يستطيلون عليهم  بعروشهم من عامة الناس. ثم النقاذ الشعوب املستضعفة التي 
الفئات  ومطارق  الكنيسة  سندان  بني  انسانيتها  وتالشت  واملرض  والفقر  الجهل  بها  فتك 

الحاكمة وبرهنت عىل افالسها يف كل مضامر.(١) 
عىل  االسالم  قىض  ممن  اعداؤه  اىب  املعمورة،ولكن  وعّم  النترش  وشأنه  االسالم  ترك  ولو 
مصالحهم والغى وجودهم واعادهم اىل حجمهم الطبيعي ذلك  فأبوا اال ان يحاربوه يف الرس 
بعد ان عجزوا عن قهره يف العالنية، ومل يرتكوا وسيلة من وسائل الدس الرخيص والكيد اللئيم اال 
جربوها للقضاء عليه وما الجمعيات الرسّية واملذاهب املنحرفة والحركات الهدامة واالحزاب 

العلامنية اال اثرا من آثار تلك الحروب الرشسة.     
رابعا: لعّل من يدعي االسالم انترش بالسيف قد نىس او تناىس  تأريخهم  االسود امليلء بالفظائع 
واملذابح والحمالت الصليبية التي شنتها  أوروبا الستئصال املسلمني والتي تحطمت عىل 
صخرة الصمود االسالمي بعد حروب ضارية دامت زهاء قرنني من الزمن،فاملجرم التأريخي 
يف  االسالمية  االمة  يف  االفاعيل  فعلوا  الذين  وامثالهم  ونابليون  وهيالسيايس  وستالني  يتيو 
تأريخهم املعارص دومنا انكار منهم  ولهم صفحات مظلمة هى أشّد سواداً من الليل الحالك 

يف التأريخ األورويب القديم والحديث  ويف ذلك خري دليل عىل ذلك.
الباهظة  الرضائب  وفرض  واذاللهم  افقارهم  وتعّمد  املسلمني  تجهيل  سياسة  تطبيق  خامسا: 

عليهم، والحيلولة دون وصولهم اىل وظائف او امتالك ارايض لهم.
إلبادة  وكذلك  حقوقهم،  ابسط  من  ومنعهم  ومطاردتهم  بهم  السجون  ملئ  عن  ناهيك 
الجامعة وتدمري املدن والقرى عىل من فيها ألتفه االسباب  فهذه وامثالها لها اثرها الّيسء يف 
ازدياد االحتقان والتوتر. وملا استنكر سكان ارترييا اعالن ااثيوبيا ضّم ارترييا اىل اثيوبيا  فكان رد 
العصابة الحاكمة عىل هذا االستنكار القيام بتسميم آبارماء الرشب يف ارترييا،  مام تسّبب يف 
موت  عرشات آالف من السكان وعرشات االلوف من  املواىش  وترشيد من بقي منهم عىل قيد 
الحياة (٢) كل هذا يجري تحت مسمع العامل وبرصه ومل تكن الضحايا من الحيوانات فقط بل لو 

انها من الحيوانات فقط لقامت الدنيا ومل تقعد ولطالبوهم رسمياً  بحقوق الرفق بالحيوان.(٣)
 ولكن االمر ضد املسلمني فاثروا السكوت عىل ذلك.

سادسا: يا معرش املنّرصين اذا كنتم تتهمون االسالم بأنه انترش بالسيف والقوة وانكم مع السلم 
الفكري. نطلب منكم تفسري ما ورد يف االنجيل من مقولة عيىس عليه  وتؤمنون باالقناع 

السالم

(١)  انظر ماذا يجب أن يعرفه املسلم عن النرصانية والتبشري، ص٩٤-٩٥، إبراهيم السليامن، وانظر شبهات النصارى وحجج 
االسالم، محمد رشيد رضا، ص٤٥.

(٢) ماذا يجب ان يعرفه املسلم، ص ٩٨، وأنظر االسالم والنرصانية من الصدام اىل الحوار سعد غراب ص٣٢.  
(٣) انظر مرشوع االعالن عاملي لحقوق االنسان  وهو مؤلف من ١٦ مادة اعدته منظمة اليونسكو ص٥٦.
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 ( ال تظّنوا اين جئت ألريس سالماً عىل االرض ما جئت ألريس سالما بل سيفا فأين جئت ألجعل 
االنسان عىل خالف مع ابيه والبنت مع امها والكنة مع حامتها هكذا يصري اعداء االنسان 
اهل بيته)(١) وجاء يف صموئيل (اقتلوا كل رجل وامرأة وطفل ورضيع وبقر وغنم وجمل 

وحامر)(٢) مباذا تفرسون هذه النصوص يا حامئم السالم؟ 

نحن عىل يقني أّن جرائم االضطهاد التي ميارسها املنّرصون والصليبيون ضّد املسلمني مل تكن 
بدافع الدين فقط،  وامنا هو خوفهم من النهضة االسالمية التي تهّدد الخنجر املسموم دويلة 
ارسائيل والتي جعلوها كلب الحراسة ملصالحهم،  وهم يحلمون ان تكون امرباطورية يوماً ما، 
فتمتد من الفرات اىل النيل كام تقول توراتهم املحرّفة،  اجل انهم يخافون من انتشار االسالم 
ألنه ينزع ما عند سادتهم من هاالت كاذبة ويحرمهم من أكل السحت الحرام ومن أكل اموال 
الناس بالباطل ويعيدهم اىل حجمهم الطبيعي.وال ننىس ما حدث يف سنة ٣٢٣ م تلك السنة 
الدولة  اجهزة  كل  مستخدما  بالسيف  املسيحية  نرش  يف  قسطنطني  االمرباطور  فيها  بدأ  التي 
ضد مخالفيه واجبار الناس عىل الدخول يف النرصانية، وكذلك ما حدث  يف سنة ١٥٢٣م حيث 
امر فيها امللك االسباين بتنصري الهنود الحمر يف االمريكييتني بالقوة وهو الذى  مّكن  الرهبان 
الفرنسيسكان من تنصري مليون هندي احمر يف املكسيك خالل سبع سنوات فقط  كام يدعون 
به هؤالء من  ما يدعى  فاين  يوم واحد،  الف شخصا يف  احيانا ١٤٫٠٠٠  ينّرصون  هم، وكانوا 

سامحة االنجيل وسهولة انتشاره؟(٣). 

الشبهة السابعة : انهم يرّوجون خارج الوطن العريب اّن دين محمد صىل الله عليه وسلم خاص 
بالعرب،  فهم يدعون القوميات األخرى أن يتخلوا عن دين العرب ويرغبونهم يف أديانهم 

القدمية أو بالدخول يف الدين النرصاين.

رد الشبهة: اّن كل من يقرأ القرآن الكريم يجده ألول وهلة رصيحا يف أّن االسالم دين عاملي 
ال قومي قال تعاىل (وما ارسلناك اال رحمة للعاملني) فلم يقل للعرب فقط ومل تجد آية  واحدة 
تقول يا ايها العرب امنا يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا ويا عبادي ويا بني ادم، فأين اين هذا  

من الدعاوي الزائفة.؟

ثم اليس يف انجيلكم املزعوم كام جاء يف االصحاح الخامس من انجيل متى اّن عيىس عليه 
السالم قال (مل ارسل اال اىل خراف بني ارسائيل الضالة)(٤) فإّن هذا القول إن كان قد صدر عن 
املسيح وثبت عندكم فهو دليل عىل اّن النرصانية ديانة قومية خاصة لبني ارسائيل فقط  وان 
بيقة االمم غري مكلفة باعتناقها واّن نرشها يف غري االرسائليني غري جائز  ومن اعتنقها من غريهم 

(١) انجيل متي صحاح ١٠  فقرة ١٠.
(٢) جاء نص اخر ( ال تشفق اعينكم وال تعفوا عن الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهالك  ونجسوا البيت 

وامألوا الدور قتىل / انظر  أنجيل متي   ٥/٩.
(٣) جريدة بابل، الصادرو  يف ٤/٢/، ٢٠٠٢ ص ١٣.

(٤) انظر الكتاب املقّدس العهد الجديد، انجيل متى االصحاح الخامس.فقرة رقم ١٢.
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قد دخل  بدين مل يؤمر به وال يقبل منه.هكذا يفهم من النص  وان كان هذا القول غري صحيح 
فليعلنوا  ذلك أمام املأل، وان ما ورد عندهم يف كتبهم غريصحيح وامنا هي اقوال ملّفقة  فلامذا 
هذا الهراء؟ ويف النص  داللة اخرى عىل اّن عيىس رسول وليس بإله كام يدعون،  فمن الذي تجّرأ 
واصدر مرسوماً برتقيته اىل مرتبة االلوهية. فاّن هذا اعتداء عىل مقام االلوهية وهو ال يخفى 

عىل العاقل املتأمل  الذى يحرتم عقله وفكره.
اذن فلامذا هذا الخداع واملكر؟ فاملنّرصون يعرفون كساد بضاعتهم ولذا فهم يعمدون اىل 
ترويجها باألساليب الخادعة والوسائل امللتوية كام مّر آنفا،  وخلف واجهات مضللة كافتتاح 
املدارس وانشاء املالجئ واملستشفيات ليصطادوا بها السذج والبسطاء بأساليب رخيصة كالنصب 
واالحتيال، و لو علم املنّرصون وتفكروا بعمق لوجدوا االسالم اقرب اليهم من اليهود. امل يقرأوا 
كتابهم سدرحادورت الذين يتباهون فيه بابادتهم للمسيحيني عىل مّر العصور؟ امل يطلعوا عىل 
كتاب التجربة االخرية للمسيح؟ امل ينظروا يف التلمود وما فيه من طامات من طعن يف أم املسيح  
السيدة الطاهرة مريم العذراء التي اصطفاها الله عىل نساء العاملني؟. ايجهلون ام يتجاهلون 
اّن التلمود يّرصح بأّن الكنائس النرصانية مجمع القاذورات واّن الواعظني فيها كالب نابحة واّن 
قتل النرصاين من القربان اىل الله؟. امل يغوصوا يف بروتوكوالت حكامء صهيون امل...امل.؟؟   اىل 
متى انتم توّجهون سهامكم ضد االسالم الذي يحمل عىل االقل شهادة براءة ألم املسيح عليهم 
السالم؟  ويعّد من طعن فيها كافر خارج من االسالم؟ اىل متى يعمي املكر اليهودي والتعصب 

االعمى املقيت بصائركم وافكاركم  يا حامة النرصانية الجديدة؟ 
الشبهة الثامنة : تشكيكهم يف ظاهرة الوحي ونبوة الرسول محمد صىل الله عليه وسلم وتخّبط 

هؤالء فيها،  فبعضهم يصفها بالرصع وآخرون باملرض النفيس إىل غري ذلك من الضالل.
رد الشبهة: قبل ان نرّد هذه الشبهة اقول ال ادري مبا يفرسون ظاهرة الوحي يف االنبياء 
السابقني الذين ثبتت نبوتهم عندهم؟ وهل هناك وحى ام ال؟ ذكرت كتبكم اسامءا كثرية من 
االنبياء والرسل  فكيف جاءتهم النبوة ويف أي شكل؟  فإن كنتم تنكرون كل هذا فلنا معكم 
حديث آخر،  وان كنتم تؤمنون بنبوة بعض وتكفرون ببعض فهذا مام ينكره العقل السليم 
ذاك  ألّن  كّل الدالئل تدل عىل نبوة محمد  صىل الله عليه وسلم  وليس هنا محل رسدها، اذ 
لو رسدناها لطال بنا املقام،   إّن الترشيع االسالمي وما فيه  من ثروة علمية هائلة،  حكمت به 
دول كثرية عىل مر التأريخ تراهم  ينسبونها اىل ذكاء محمد،  وبعضهم يزعم انه استمدها من 
الترشيع الروماين الوثني فهم،  يقولون هذا و يّدعون بل ويعلمون انه امي ال يقرأ وال يكتب، 
بل  زعم بعضهم انها خليط من األديان السابقة،  ونسوا اّن القران الكريم قد وضع غالب رشائع 
االديان يف قفص االتهام،  بسبب ما تطّرق اليها من التحريف والتزوير، وانه لو مل يكن مؤّيدا 
بالوحي اوال  وباملعجزات ثانيا ملا استطاع ابدا ان يغرّي املفاهيم وان يقلب املقاييس و ان يقّوض 
عروش الجبابرة و يحّول الحفاة العراة رعاة الشاء واالبل من شعوب هامئة ضائعة تعيش عىل 

هامش التأريخ اىل نجوم زاهرة تتألأل 
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يف جبني التأريخ، وأىت مبا مل يأِت مبثله االنبياء واملرسلون صلوات الله وسالمه عليهم اجمعني 
بل كل انبياء بنى ارسائيل مجتمعني. (١)

اّن طعنهم بالوحي يرتتب عليه الطعن  بجميع  االسالم من عقائد  وترشيعات وهو املدخل 
ملعرفة االخبار الغيبية وهو الفيصل الوحيد بني االنسان الذي يفكر بعقله ورأيه واالنسان الذي 
يبلغ عن ربه دون ان يزيد او ينقص، ومن اجل هذا ساهم محرتفوا التشكيك الطعن  باالسالم 
وبذلوا جهدا فكريا شاقا من أجل التلبيس يف حقيقته والخلط بينه وبني االلهام،  فاذا نجحوا يف 

هذا امكن تكفريهم بكل ما قد يتفّرع عنه من عقائد واحكام.
لذا يحاول محرتفو الغزو الفكري تحريف ظاهرة الوحي، وعام يرويه لنا املؤرّخون ونصت 

عليه السنة الرشيفة، و محاولة ابعادها عن حقيقتها الظاهرة.
ومرة يقولون اّن محمداً صىل الله عليه وسلم مل يزل يفكر اىل ان تكونت يف نفسه بطريقة 
الكشف التدريجي املستمر عقيدة كان يراها كفيلة بالقضاء عىل الوثنية،  ومنهم من قال منهم 
باّن محمدا تعّلم القرآن الكريم  من بحريا الراهب،  ومنهم  من ذهب ا ىل اكرث من هذا  وقال  

باّن االمر ليس هذا وال ذاك ولكن محمداً كان رجال عصبيا او مصابا بداء الرصع.(٢)
والحق واضح ابلج  فالتمييز بني القرآن  الكريم والحديث بنّي وواضح وضوح الشمس يف 
رابعة النهار،  وانه كان يأمر بتسجيل االول أي القران  فورا عىل حني يكتفي بان يستودع الثاين 
باللفظ واملعنى بواسطة  اليه  به  الكريم موحى  القران  الحديث ذاكرة اصحابه ذاك  ألّن  أي 
جربيل عليه السالم،  اما الحديث الرشيف فمعناه من الله تعاىل ولكن لفظه وتركيبه من عند 
النبي عليه الصالة والسالم،ألجل هذا كان يحذرمن ذلك كثريا  خشية ان يختلط كالم الله تعاىل 

بكالمه هو عليه الصالة والسالم.
وكان الرسول يسأل عن بعض االمور فال يجيب عليها، ورمبا مّر عىل سكوته زمن طويل حتى 
اذا نزلت آية من القرآن الكريم يف شأن ذلك السؤال،  طلب السائل وتىل عليه ما نزل عليه 
ورمبا تّرصف الرسول عىل وجه معني فنزلت آيات من القرآن الكريم ترصفه عن ذلك الوجه ورمبا 
انطوت عىل عتب او لوم له(٣) لقد كان الرسول اميا وليس من املمكن ان يعلم انسان بواسطة 
املكاشفة النفيسة  قضية  تأريخية كقصة يوسف وحال ام موىس وكيف ألقت وليدها يف البحر؟ 

قال تعاىل}وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك اذن الرتاب املبطلون{(٤).
ثّم اّن صدق النبي (صىل الله عليه وسلم) طيلة اربعني سنة مع قومه واشتهاره باالمانة 
والصدق كل ذلك يستدعي ان يكون قبل ذلك صادقا مع نفسه، فام ثبت انه كذب ال يف جّد 
اليهود  شيم  من  فالكذب  كالوحي؟  كقضية  قضية خطرية  يف  حاشاه  يكذب  فكيف  هزل  وال 

والنصارى  وامثالهم.

(١) انظر ماذا يجب ان يعرفه املسلم عن النرصانية والتبشري، ابراهيم السليامن، ص١٠٣. 
(٢) انظر حارض العامل اإلسالمي،  ٣٨/١-٣٩ وانظر االسالم وخرافة السيف عبد الودود ابراهيم شلبي ص٢١.

(٣) انظر فقه السرية النبوية، محمد سعيد رمضان البوطي،  ص١٠١-١٠٢.   
(٤) سورة العنكبوت اية ٤٨. 
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الشبهة التاسعة: اّن املنّرصين ومعظم املسترشقني يتخذون زواج النبي طريقا للقدح يف هذا 
والتقليد،  السامع  عىل  االسالم  يخاصمون  فاكرثهم  ورائهم  من  يسريون  الذين  اما  الدين، 
وال يعنيهم ان يفتحوا اذهانهم لبحث وال فهم، امنا هي هواية التقليد واالتباع، فوالؤهم 
من  الفكري  االستعامر  دعاة  اليه  يدعو  فيام  يتمثل  الذي  ذاك   فقط  للفكراالستعامري 
منّرصين ومسترشقني. قال اللوردهيديل االنجليزي (ورد اّيل كتاب من احد املسيحيني يخربين 
اّن الدين االسالمي دين لذة واّن النبي كانت له زوجات عديدات وهذه العقيدة راسخة يف 

٩٩٪ من الربيطانيني).(١)
رد الشبهة: اّن موضوع زواج النبي صىل الله عليه وسلم ُأثري قدمياً وحديثاً حيث يريدون 
ان يلصقوا به صىل الله عليه وسلم حاشاه صورة الرجل الشهواين الغارق يف لذات الجسد وهو 

بعيد كل البعد عن هذا   
فالرجل الشهواين ال يعيش اىل الخامسة والعرشين من العمر يف بيئة مثل بيئة العرب يف 
جاهليتها عفيف النفس دون ان ينساق يف يشء من التيارات الفاسدة التي متوج حوله، والرجل 
الشهواين ال يقبل بعد ذلك ان يتزوج اول زوجاته بامرأة أيّم وثّيب لها  ما يقارب من ضعف 
عمره ثم يعيش معها دون ان متتد عينه اىل يشء ماّم حوله وان من حوله الكثري من العذارى 
واالبكار وله اىل ذلك اكرث من سبيل،  وهو قد تجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل يف 
مدارج الشيخوخة ثم اخذ يتزوج ويعّدد الزوجات، ولكل منهن قصة ولكل زواج حكمة من 
اطلع عليها  يزداد اعجابا بسجايا محمد صىل الله عليه وسلم ورفعة شأنه وكامل اخالقه،  وايا 
كانت الحكمة فانه ال ميكن ان يكون مجرد قضاء الوطر واستجابة للرغبة الجنسية اذ لو كان 
االمر كذلك لكان احرى به ان يستجيب للوطر والرغبة الجنسية والنفسية يف وقتها الطبيعي 
عن  يرصفه  ما  ومشاغلها  الدعوة  هموم  من  له  ليس  الفكر  خايل  ذاك  اذ  كان  وقد  خصوصا 

حاجاته الفطرية والطبيعية.    
فالرسول مل يتزوج غري خديجة اال بعد وفاتها وهو أمد غري يسري،  وكان قد بلغ من العمر 
الخامسة والخمسني وهي مرحلة الشيخوخة ال يجد الرجل فيها ميال اىل النساء. اذ لو كان كام 
يقولون حاشاه- وهو سيد من عىل االرض- ملا بقي حبيسا عىل خديجة ريض الله عنها وهي قد 
بلغت من الكرب عتيا. لقد حفظ الله الدين بامهات املؤمنني فكل ما تحتاجه املرأة من ترشيعات 
يجدها عندهن، اذ كّن مرجعا لكبار الصحابة يف حل الكثري من امثال هذه  املعضالت.ولقد ذكر 

علامؤنا حكام وعلال لزواجه منهّن اذكر اهمها:
زواجها  تزوجها يف مكة  ودام  عنها، ولدت٦٨ ق.الهجرة   الله  بنت خويلد ريض  ١- خديجة 
٢٥ عاما  وتوفيت يف مكة ايضا عام الحزن ١٠ للبعثة  وانجبت له كل اوالده ذكورا واناثا 
باستثناء ابراهيم  وكانت اول امرأة اسلمت  ونرصت الرسول بنفسها ومالها  وكان يفضلها 

عىل كل نسائه  حتى بعد وفاتها ومل يتزوج عليها غريها.

(١) انظر مل اسلم هؤالء االجانب، ٢/٢٦.
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الهجرة يف مكة  الله عنها  ولدت عام ٦٨ قبل  العامرية ريض  ٢- سودة بنت زمعة بن قيس 
املنورة،  املدينة  يف  ودفنت   عمر  خالفة  اخر  يف  وتوفيت  سنة    ١٤ زواجها  مدة  واستمر 
وهي ثاين زوجة للرسول صىل الله عليه وسلم،  لقد هاجرت مع زوجها اىل الحبشة وتنّرص 
هناك ومات، فكافأها رسول الله تعاىل عىل موقفها الثابت واملّرشف فتزوجها لثباتها عىل 

مواقفها.
٣-  وعائشة بنت ايب بكر  الصديق ريض الله عنهام، ولدت عام٩ فبل الهجرة  حيث تزّوجها 
رسول الله صىل الله عليه وسلم  يف املدينة  ودام زواجها ١١عاما  وتوفيت باملدينة املنورة 
سنة ٥٨ للهجرة  ودفنت فيها  ولقد تزّوجها وهي البكر الوحيدة من بينهّن مكافأة ألبيها 

وتقديرا لتضحياته النادرة  وكانت من علامء الصحابة،
٨ سنوات،   زواجها  ودام  الهجرة  فبل  الله عنهام  ولدت سنة١٨  بنت عمر ريض  ٤- وحفصة 
تزّوجها مكافأة ملواقف ابيها يف نرصة االسالم واملسلمني. وكانت اديبة  كاتبة  وحفظ اول 

نسخة للمصحف يف بيتها  يف عهد ايب بكر ريض الله عنه
٥-  هند بنت ايب امية  والتى تكنى بام سلمة ريض الله عنها املخزومية  ولدت سنة ٣٠فبل 
الهجرة  وتوفيت يف املدينة سنة ٤ للهجرة  ودفنت فيها  وهى من اوائل  من هاجر اىل 
الحبشة  كانت ذات علم وعقل  ومشورة  وهي ابنة عم خالد بن الوليد وهي  ارملة ألحد 
شهداء أحد وهو ابو سلمة عبد الله بن عبد االسد اخو رسل الله من الرضاعة  وام ألربعة 

ايتام، تزوجها مكافأة لزوجها وليحفظ ايتامها من الضياع.
٦- وجويرية بنت الحارث بن ايب رضار ريض الله عنها ولدت سنة ١٦ قبل الهجرة  دام زواجها 
٦سنوات  كانت زوجة ملسافع بن صفوان، سبيت يف غزوة بنى املصطلق  وقعت يف سهم 
ثابت بن قيس فكاتبته فدفع الرسول لها الفداء  واعتقها وتزوجها  فقال الناس اصهار رسول 
الله فاعتقوهم جميعا، تقول عائشة (فام اعلم امرأة  اعظم بركة  منها عىل قومها)حيث 

اعتق بسببها اهل مائة بيت. وكانت كثرية الصيام والقيام. 
٧- وزينب بنت جحش  ولدت مبكة سنة ٣٠ قبل الهجرة  ومدة زواجها دام ٦ سنوات بن رئاب 
ريض الله عنها  كانت زوجة لزيد بن الحارثة ثم طلقها  فامر الله رسوله بزواجها حيث ابطل 

النبي صىل الله عليه وسلم  بزواجها عادة التبّني التي كانت سائدة يف الجاهلية.
٨ - زينب بنت خزمية ولدت مبكة املكرمة سنة ٢٦ قبل الهجرة  تزوجها الرسول صىل الله عليه 
وسلم يف املدينة  سنة ٤ للهجرة  كانت زوجة قبل ذلك لعبد الله بن جحش  وقد استشهد 
يف احد، وكانت اكرث نسائه انفاقا وتصدقا بعد خديجة  فكانت تسمى بام املساكني  وتفتخر 

با زواجها بامر من الله تعاىل. 
٩- ام حبيبة وهي رملة  بنت ايب سفيان حرب بن صخر  ريض الله عنهام ولدت سنة ٣٠ قبل 
الهجرة دام زواجها ٤ سنوات  توفيت سنة ٤٤ للهجرة  ودفنت باملدينة املنورة  التى هي 

األخرى
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  قد هاجر زوجها  وهو عبيد الله بن جحش اىل الحبشة وتنّرص هناك  ومات، فتزوجها الرسول 
أمية كام  بني  الكثريين من  الحدث،  وكانت سبباً السالم  امام ذاك  لها ولصمودها  اكراماً 

يروى.
١٠-  صفية بنت حيّي بن اخطب ريض الله عنهام ولدت بخيرب سنة ١٠ قبل الهجرة   وقعت 
بعد  قلبها  ان يجرب  فاراد من زواجها  الله   فتزوجها رسول  فاسلمت  أسرية يف غزوة خيرب 
فقدها زوجها وولدها واخيها وكان زوجها السابق سالم بن مشكم  ثم كنانة بن الربيع،  
باملاء  تزوده  محنته  يف  عنه   الله  عفان ريض  بن  عثامن  عن  دافعت  نبيلة  حليمة  كانت 

والطعام اثناء محارصته  توفيت سنة ٥٠ للهجرة  ودفنت يف املدينة املنورة.
١١- ميمونة بنت الحارث بن حزن الهاليل  ولدت مبكة املكرمة ٦ قبل الهجرة  تزوجها بعد 
عمرة القضاء سنة ٧ للهجرة  ودام زواجها ٤ سنوات توفيت مبكة سنة ٥١ للهجرة  كان 
زوجها السابق ابو رهم بن عبد العزى العامري  قالت عائشة يف حقها (كانت من اتقانا لله  

واوصلنا للرحم).
له  اهداها  التى   الجارية  تلك  عنها  الله  القبطية ريض  و  املرصية  بنت شمعون  ١٢- ومارية 
ملك مرص املقوقس، عندما ارسل له الرسول صىل الله عليه وسلم  رسالة يدعوه لالسالم  
حيث ولدت يف صعيد مرص اسيوط  فاسلمت، فتزوجها وولدت له ابنه  ابراهيم فاعتقت 

واصبحت من امهات املؤمنني، ودام زواجها ٤ سنوات  توفيت باملدينة سنة ١٦ للهجرة. 
 ثم اليس من انبياء بني ارسائيل كام يذكر كتابكم املقّدس او كام تقولون انتم  من تزّوج 

مائة امرأة وهو داود عليه السالم وان كّنا نشك يف اخباركم بل نجزم يف مواطن كثرية.؟
وأليس سليامن بن داود كام تقولون زوجاته قد بلغن بضعاً من املئات فلامذا ترتفع أصوات 
عنهن  مات  او  زوجات  تسع  غري  لديه  ليس  عمن  تفسري  بإعطاء  وتطالب  منكرة  املنّرصين 
ويغضونا لطرف عمن تزّوج اضعاف اضعافه؟ ثم  إّن ثبوت نبوة أى نبي من األنبياء يلغي كل 

اعرتاض عليه ويسقط كل شك يف صحة ترصفاته.
الشبهة العارشة: هذه الشبهة اثارها املسترشق املجري جولد تسهر وهو يتهم الرسول محمدا 
صىل الله عليه وسلم بانه هو الذى  وضع االسالم وقد نقل اغلب اصوله وفروعه من الرومان 
والفرس والهنود، واستطاع ان ميزج هذه النقول املجلوبة بنفسه ومشاعره وان يقتنع بأّنه 
صاحب رسالة إلصالح العرب الوثنيني يف كتابه  ذكر ذلك يف كتابه العقيدة والرشيعة ويعّد 
اّن  عىل  صفحة   ٤٠٠ من  املؤلف  هذا   كتابه  يف  واستدل  اساطينهم  من  املسترشق  هذا 
العقيدة والرشيعة هبطتا عىل محمد من اية ناحية اال من السامء.و قال يف موضع آخر 
(فتبشري النبي العريب ليس اال مزيجا من معارف وأراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله 

بالعنارص اليهودية واملسيحية وغريها التي تأثر بها تأثريا عميقا...).(١)

(١) انظر كتاب العقيدة والرشيعة،للمسترشق جولد تسهر،  ص ٩٧.
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رد الشبهة: هذا كالم باطل وصاحبه مراوغ فهو يقول بلغة عرصنا اليوم إّن محمدا صىل الله 
عليه وسلم قبض عىل الفكر اليهودي والنرصاين وقدّمه اىل الضمري العاملي ومل يكن هذا االتهام 
مبهام وال مجمال بل واضحا وضوح الشمس يف رابعة النهار، فهذا الدعى يزعم انه ال وحي وال 

رسالة.
ونحن نتساءل هل هذا املسترشق ينكر الوحي جملة واحدة؟. ان كان االمر كذلك فال نبوات 
البتة وسقطت ديانته قبل ان تسقط الديانة االسالمية  التي يهاجمها ورفعت الثقة بكل انسان 
زعم يوما ما اّن ملكا قد جاءه واّن وحيا نزل عليه فكلهم اذن كذبة، وان كان يؤمن بالوحي 
التفرقة؟اهو  هذه  ّرس  ما  له  نقول   غريهم  وينكر  وحدهم  والنصارى  اليهود  انبياء  ويصدق 

تعّصب ملا ورثه عن آبائه وقومه؟  لك ذلك فأنت وقومك وامثالك فرسان هذا امليدان.
ولكن ال تسمِّ هذا املسلك علام نزيها وال بحثا محايدا،  وان كان اتهام نبي بالكذب ووصف 
آخر بالصدق نتيجة تغليب لدالئل االثبات ومتحيص لحقيقتها فهذا مجالنا الذي نبدع فيه وال 

يغلبنا فيه أحد.
فهات ما عندك  إّن محمداًصىل الله عليه وسلم ترك بني ايدينا ما يشهد بنبوته ويثبتها فام 
الذي تركه غريه؟ اعني بهم جمهور انبياء بني ارسائيل،  فال نحن وال جولد تسهر يعرف قيم 
هؤالء اال من خالل النظر الفاحص لكتبهم وانني اقولها رصاحة انني آمنت مبحمد صىل الله 
عليه وسلم كرسول ونبي  بعد ثقتي الكاملة  من اّن تعاليمه طابقت مثرات العقل الحر، وانني 
مل اؤمن بعيىس وطهارة نسبه وعفاف أمه اال ألّن محمدا الذي ايقنت من صدقه فهو الذي اّكد 
يل ذلك، ولوال احرتامي لألسالم احرتاما نابعا من جهد عقيل محض ما قبلت اىل قيام الساعة ان 
استمع لقصة عيىس بن مريم عىل النحو الذي جاءت به  أمه من غري أب ابداً، ثم إّن ملحمد 
صىل الله عليه وسلم كتابا  جاء به وهو  القرآن الكريم  ذكر انه من عند الله تعاىل،  ويرى 
املسترشقون انه من عند نفسه فامذا ملوىس وعيىس؟ اليست لهم كتب من هذا الطراز؟ بل مل 
تصل كتبهم اىل عرش معشار هذا امليسم املبني؟ غاية ما فيها صحائف كتبها اناس كثريون اشبه 
ما تكون  بكتب مذكرات كتبت عن اديان أكل عليها الدهر ورشب و تضّمنت نتفا من تعاليم 
اولئك االنبياء الكرام وتقدييم هذه الكتب املنزلة  والتي حرفت  مع التجّوز فهي  عىل أكرب 

تقدير ال تعادل سند بعض االحاديث الضعيفة فضًال عن الصحيحة.
اما اتهام الرسول باّنه اقتبس معارفه االلهية ومبادئه الترشيعية من راهب او كاهن فهذا 
القول يف نظرنا يشبه اتهام احمد شوقي وهو امري الشعراء برسقة ديوانه الشوقيات و معانيه 
الشعبى  بالشعر  او  بالعامية  يكتبان  الذين  السياب  شاكر  بدر  او  التونيس  بريم  الشاعر   من 

البسيط !
اّن أمراء الشعر ال يرسقون من املهوسني الصغار  والحكامء ال يأخذون العرب من كل من 
هّب ودّب  فالرسول االعظم  محمد صىل الله عليه وسلم قّدم للعامل أنفس العقائد والرشائع 

و يف أرقى
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 اسلوب وافصح بيان فهو مل يأخذ ما جاء به من حثاالت البرش من الكهنة والرهبان امثال 
بحريا وغريه من األعاجم.

النامية واملحرّية والتي غّصت بها  التناقضات  ثم بأّي وجه يغض املسترشقون الطرف عن 
كتبهم املقدسة أهي عقيدة التوحيد وبرئت منها عقيدة التثليث؟ام هو املبدأ التي جاءت به 
اآلية }وأن ليس لالنسان اال ما سعى{(١)؟ ام مبدأ اغلط واعرتف عىل كريس االعرتاف وثق باّن دم 

املسيح قد ضمن لك الغفران؟
انهم يرون القشة يف عيون غريهم وال يرون الخشبة والحبل التي تعمي أبصارهم،  انا اتساءل 
من هذا الذي يقول انه اقتبس دينه من النصارى؟.اّن هذا فيه تخليط وجهالة معا، فأهل مكة 
الذين كانوا يعرفون بعض عقائد النصارى،  قالوا ملّا سمعوا القرآن الكريم قالوها عالنية }َما 
َسِمْعَنا ِبَهَذا ِيف اْلِملَِّة اْآلِخرَِة إِْن َهَذا إِالَّ اْخِتَالٌق{(٢) أي النصارى. اي إّن ما قرع اسامعهم يشء 
املطلق  فالتوحيد  وذلك حق،  املحرّفة  والكتابية  الوثنية  الديانات  يف  معهود حتى  غري  جديد 
املنكر للنبوة واألبّوة والرافض لتسوية اي مخلوق بالله كان شيئاً جديدا طريفا انطق االلسنة 
إِنَّ  َواِحداً  إِلَهاً  اْآللَِهَة  }أََجَعَل  عنهم  الكريم  القران  فقالوا كام حىك  الغافلة  والقلوب  املكابرة 
ٌء ُعَجاٌب{(٣) والكالم يف هذا يبدأ وال ينتهي ويطول وال يقرص. ثم ملاذا مل ينسب هذه  َهَذا لََيشْ
الجواهر لنفسه بحريا هذا  ومن معه  اىل غريه؟ اجل انها نفائس لو استطاع بحريا وابوه صياغة 
ذلك  لنال القدح املّعىل  امام العامل،  وملاذا عرب الجاهلية مل يقولوا ذلك؟  فالعرب والعجم  بل 
األنس والجن لو اجتمعوا سنني طويلة الميكنهم األتيان مبثله وال عرشه بل وال سورة من مثله؟

الشبهة الحادية عرش: هناك شبهة تثار يراد منها خلط االوراق ودمج الحق مع الباطل اذكرها 
بظهور  الزبور  ونسخ  الزبور  بنزول  التوراة  نسخت  كام  انه  املنّرصون:  يدعي  عليها  وارّد 

االنجيل فكذلك نسخ االنجيل بسبب القران (٤).
رد الشبهة  هذا بهتان ال اثر له يف القران وال يف التفاسري بل ال اثر له يف كتاب من كتب 
املسلمني ذاك الن الزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة وال مبنسوخ باالنجيل بل كان داود عليه 
السالم عىل رشيعة موىس ويحكم بالتوراة،  وألّن التوراة كتاب ترشيع وحالل وحرام، و الزبور 

هو كتاب مناجاة وادعية وابتهاالت واناشيد فأىّن له نسخ التوراة اّن هذا طعن مرفوض.(٥)
اما االنجيل فهو كتاب ملحق بالتوراة جاء متتاّم لها ومصّححا للمسار، وقد احّل لهم بعض 
الذى حرّم عليهم  فاملسيح عليه السالم جاء بالتوراة ومعها االنجيل وهذا ماّرصح به القرانالكريم  
قاً لِّاَم َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْورَاِة  َصدِّ }َوإِْذ َقاَل ِعيَىس اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني إِْرسَاِئيَل إيِنِّ رَُسوُل اللَِّه إِلَْيُكم مُّ

(١) سورة الصف ٣.
(٢) سورة ص آية ٧.
(٣) سورة ص آية ٥.

(٤) انظر ميزان الحق، الباب االول من الفصل الثاين،  ص ١٧.
(٥) انظر إظهار الحق، للهندي، ص١٣.
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ِبنٌي{(١)  اً ِبرَُسوٍل َيأيِْت ِمن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد َفَلامَّ َجاءُهم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ َوُمَبرشِّ
فلامذا هذه االفرتاءات؟

الشبهة الثانية عرش: جاء يف  كتاب  ميزان الحق (اّن عرشة اشخاص او اثني عرش نفرا فقط آمنوا 
مبحمد بعد ثالث سنني ويف السنة الثالثة عرش من البعثة وهي السنة االوىل من الهجرة كان 

مائة شخص من أهل مكة وخمس وسبعون شخصا من أهل املدينة آمنوا به..)(٢). انتهى 
رد الشبهة : هذه خطأ ومغالطة واضحة  وال اريد ان ارّد عليه مبا جاء يف كتبنا بل من كتبهم 
هم، لعله يكون اردع  لهم  فلنسمع اذن ملا قاله القسيس سيل مرتجم القران الكريم  يف النسخة 
املطبوعة سنة ١٨٥٠م (قلام  يكون بيت من بيوت املدينة ال يوجد  فيه مسلم من اهله قبل 
الهجرة ) ثم قال (و من املعلوم اّن ابا ذر شيخ قبيلة بني غفار وانيس اخوه ملا رجعوا اسلم 
قومهام بدعوة من ايب ذر وهاجر يف السنة السابعة من النبوة من مكة اىل الحبشة ثالثة ومثانون 
رجال ومثاين عرش امراة وبقي الناس مسلمون يف مكة واسلم عرشون رجال من نصارى نجران،  
وقد اسلم الطفيل بن عمرو الدويس قبل الهجرة، وكان رشيفا مطاعا يف قومه فاسلم قومه مبا 
فيهم ابو هريرة ريض الله عنه. واسلم بنو االشهل من االوس عىل يد سعد بن معاذ واسيد بن 
خضري بجهود مصعب بن عمري ريض الله عنه. واسلم بريدة األسلمي مع سبعني رجال من قومه 
يف طريق املدينة طائعني،  وقبل هذا اسلم ملك الحبشة النرصاين النجايش قبل الهجرة عىل يد 

جعفر بن ايب طالب وهكذا فأين هذا من مغالطات هذا القسيس  املفرتي؟(٣) 
الشبهة الثالثة عرش: هناك شبهة كثرياً ما يرّوجها املالحدة يف القرن العرشين املنرصم.. ومخترص 
هذه الشبهة لو كان االسالم يصلح لكل زمان ومكان كام يقول علامء املسلمني فلامذا اباح 
الرق؟ فهذا دليل عىل اّن االسالم جاء لفرتة محدودة وانه ادى مهمته واصبح يف ذمة التأريخ، 

وهذه الشبهة يقف وراءها املالحدة واملنّرصون واملسترشقون ومن يقف  وراءهم اليهود.
الرق كان سائدا قبل األسالم عند العرب والعجم وعند جميع االمم  إّن نظام  رد الشبهة: 
والشعوب مبا فيهم اليهود والنصارى، وكان منترشا بينهم بشكل كبري وهو من االمور الطبيعية 
عندهم وكان يشّكل جزءاً اقتصاديا وموردا ماليا ضخاًم لهم عن طريق غزو أي قبيلة من القبائل 
او قرية ضعيفة  القرى فتقتل وتؤّرس من شاءت،  وتنهب االموال متى شاءت، وهؤالء االرسى 
يكونون عبيدا ورقيقا لهم. وكانت دول عظمى تدّعي الحضارة اليوم تتعامل بالرق اىل ان جاء  
القرن الثامن عرش امليالدي  فتعاهدواعىل منع الرقيق،  بينام عندما جاء االسالم وجد حالة الرق 

قامئة، وكان نظاماً سائدا فلم يرشع يف تحريم الرق ألمور عدة منها:.
اذا كانت حياتهم  الفقراء مبارشة يهّدد املجتمع  ويهزه ال سيام  الرقيق  اّن عتق آالف من   •

هم

(١) سورة الصف اية ٥.
(٢) انظر ميزان الحق،  الفصل الخامس من الباب الثالث، ص٢٧٥.

(٣) انظر القران املرتجم للقسيس سيل طبع سنة ٨٥٠ م ص.
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الرقاب،  عتق  عىل  النبوية  والسّنة  الكريم  القران  آيات  خالل  من  االسالم  فشجع  خطر.  يف   
وجعل تحرير الرقبة من اعظم القربات اىل الله تعاىل و من خالل الكفاّرات الكثرية مثل 
صاحبها  يطالب  حيث  وغريها  اليمني  وكفارة  عمدا  رمضان  وافطار  الخطأ  والقتل  الظهار 

بعتق الرقاب.
فاستخدم اإلسالم مسلكني عظميني إلبطال الرق وهام:

   أ- تضييق املدخل  ب - وتوسيع املخرج
او بيع االفراد وما شاكل  أبطله كالنهب واالختطاف والقرصنة  الرق  كل مسلك يؤدي اىل 
ذلك،  اذ مل يبق اال مدخال واحدا وهو الجهاد يف سبيل الله فال اسرتقاق اال يف حرب رشعية لها 
مربرها الرشعي، فالحروب التي كانت سائدة يكون األرسى فيها رقيقا وهى معروفة وشائعة 
قبل اليهود والنصارى  وبعدهم  وقد اقرّها  االسالم من باب سياسة املثل، وامر الناس جميعاً 

باملسارعة اىل عتق الرقاب وتخليصهم مام هم فيه.
هذا وقد سّجل االسالم اروع نظام إلثبات حقوق الرقيق رجاالً ونساءاً وجعل لهم ضوابط ويف 
كل كتاب فقهي تجد بابا خاصا للرق وحقوقهم. اما دعاة الحضارة  اليوم سواء كانت الحضارة 
الرومانية التي يّدعون انهم ورثوها او غريها فال تجد فيها غري صور سيئة ملعاملة الرقيق خذ 
مثال املبارزة عندهم واملهرجانات التي يجتمعون فيها يف ساحة كربى  حيث تجري مبارزة بني 
الرقيق يربز رجالن يقتتالن بينهم بالسيوف والرماح فرتفع األصوات والحناجر بالهتافات واألكف 
بالتصفيق حتى يقيض احدهم عىل خصمه قضاءا كامال فيلقيه طريحا وجثة هامدة عىل األرض 

امام الجمهور ذاك هو الرقيق املرشوع عندهم. 
اما السادة عندهم فلهم حقوق مطلقة تجاه الرقيق، فهو يعذب ويقتل ويستغل دون ان 
يحاسبه احد بل ليس له حق الشكوى. ومن يتّبع صورا من هذه يجد العجب العجاب وما 

الهنود والفرس بأحسن منهم حاالً او افضل منهم اخالقاً.
باميانكم   اعلم  }والله  االنسانية  يف  اخوانكم  برشا  هؤالء  اّن  ليقول:  جاء  فقد  اإلسالم  أما 
بعضكم من بعض{(١)جاء ليقول (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن اخىص 
عبده أخصيناه)(٢) اجل جاء االسالم ليأمر الناس ومنهم السادة بإحسان املعاملة معهم. كام قال 
تعاىل }َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً َوِذي اْلُقْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكني{(٣) وابطل صفة االستعالء واالستعباد 
او التسخري والتحقري لهم. يقول الرسول صىل الله عليه وسلم (اخوانكم خو لكم فمن كان اخوه 
تحت يده فليطعمه مام يطعم وليلبسه مام يلبس وال تكلفوهم مام يغلبهم فان كلفتوهم 

فأعينوهم)(٤)

(١) سورة البقرة آية ٣٨.   
(٢) الحديث اخرجه ابو داود يف سننه ١٧٦/٤ يف باب من فتل عبده رقم ٤٥١٥  والرتمذي يف سننه ٢٦/٤ يف باب ما جاء يف 

الرجل يقتل عبده رقم ١٤١٤ وقال عنه هذا حديث حسن غريب.
(٣) سورة البقرة آية ٨٣.  

(٤) الحديث اخرجه البخاري يف الجامع الصحيح ٢٠/١ يف باب كفران العشري.
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ومع كل هذا نقول مبرشوعية الرق وهناك حكمة من ابقائه.
إّن االسالم اليوم ليقف بقّوة مع معاهدات الغاء الرق وجعلها من مسؤوليات وتقديرات 
رئيس الدولة،  فهي مباحة ان اقتضت املصلحة يف منعها، فاالمر راجع اىل السلطة اإلسالمية، 
فهى  تقّرر ذلك وال ميكن ألحد ان يقول  إّن الرق قد نسخ ألّن النسخ ال يكون اال من عند الله 
سبحانه، عن طريق الوحي وال وحي بعد رسول الله صىل الله عليه وسلم، فال مجال   لنسخ 

الرق او االسرتقاق المر اخر
اما  الحكمة من االسرتقاق فهى :

أ- اّن  األسري يف املعركة اذا اقتضت املصلحة ان يكون رقيقا  فهي من باب سياسة املثل  
  اّن املسلمني إذا أّرسوا عند اعدائهم فإنهم  يكونون ارسى وارقاء عندهم.

ليتعرف عىل  اذا اصبح رقيقا عند املسلمني يكون االسالم قد اعطاه فرصة اخرية  ب-  األسري 
االسالم واملسلمني عن قرب،  فيكون معهم يف البيوت واملساجد فان اسلم  فهذا أكرب فوز 
له وانه سينجو من النار، النه سيعايشهم عن قرب ويكشف الغطاء املشّوه الذي استخدمه 
هو  كام  اسالمي  وسوق  ومجتمع  بيت  يف  يعيش  فهو  واملسلمني  االسالم  لتشويه  االعداء 

معلوم.
فان كان االرس قد افقده حريته فقد اكسبه االميان، وله اسرتداد حريته  بطريق  سهل اال 
وهو املكاتبة قال تعاىل }َفَكاِتُبوُهْم إِْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْياً{(١) وقد جعل لهم سهام من مصارف 
الزكاة معونة لهؤالء املكاتبيني وغريهم حيث يرصف لهم  جزء من مال الزكاة لتحرير هؤالء 
االرقاء.،  هذا جزء من نظام الرق فال يجوز خلطه مع انظمة الدولة الكافرة فأين هذا من نوع 

االسرتقاقات الرومانية القدمية؟.(٢)
الشبهة الرابعة عرش : التشكيك باملعجزة القرآنية وعىل رأس من تصّدر هذا االنتقاد  للقران 
الكريم  هو املسترشق اليهودي املجري اجنس جولد تسهر الذى مّر آنفا اذ يقول (... اخذت 
يعالج من موضوعات  كان  ما  بحكم  اقل  اىل مستوى  تنزل  نفسه  الوحي  البالغة يف هذا 
ومسائل حتى لقد صار احيانا يف مستوى الفكر العادي... ويجب اال يفوتنا االشارة اىل اّن 
القوة الخطابية يف القرآن قد اخذت تفرت حامستها برغم استعامل السجع يف اجزاء القرآن 

التي نزلت يف املدينة كام يف االجزاء االخرى املكية ).(٣)
ووجهة الداللة:  أّن جولد تّسهر هذا يدعي اّن القرآن املدين غري معجز النه ضعيف البالغة 

بل هو احيانا نرث عادي. عىل خالف القران املىك الذي كان قويا بخطابه. 
رد الشبهة :لو سّلمنا بهذا الهراء جدال فليس فيه دليل عىل ضعف الناحية البالغية، بل هو 

مراعاة ملقتىض األحوال التي هي عني البالغة العربية،  فال يصلح قوله كدليل  عىل انخفاض

(١) سورة النور آية ٣٣.  
(٢) شبهات حول االسالم، محمد قطب،  ص٤٠-٤٣.

(٣) انظر العقيدة والرشيعة يف االسالم، اجنس جولد تسهر،  ص ٢١-٢٢.
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٢٤٨

الفصل الثالث

 املستوى البالغي فيه  ومثل هذا فهم  يعّد ساذجا،  يقول تعاىل عنه }َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُرواْ 
َكَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق مِبَا الَ َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْعِقُلوَن{(١) ثم ال ندري 
كيف توّصل هذا اليهودى إىل اكتشافه الهائل عن شحوب البالغة يف القرآن املدين؟وال ندرى  
هل  هو درس فنون البالغة العربية ونظر فيها حسب معايرها وضوابطها؟ وهل جاءنا مبثل 
واحد يثبت صحة دعواه؟ اّن مصيبة هذا املخلوق ليس يف جهله وحقده فحسب، بل يف جهله 
انه جاهل وهذا جهل مرّكب ثم كيف يصدق عاقل إّن العرب البلغاء وهم اساطني الفصاحة  
قد فاتهم هذا الكتشاف املذهل   اذهم يحيطون به و ناصبوه العداء ويرتبصون به الدوائر 
أكرث من ٢٠ عاما  فلم يكتشفوا مثل هذا االكتشاف العاملي العجيب  من هذا اليهودي املجري 
االعجمي. ملاذا لجؤا إىل تحّديه بالحروب وبذل األموال واملهج اذا كان ما يقوله حقا؟ أيخفى 
هذا عىل العرب الفصحاء البلغاء وجولد تسهر األعجمي وامثاله الجهالء يتصدون إلصدار مثل 
هذا الحكم العجيب؟ إّن هذا املسترشق ال زال عىل عجمته وبها ينطق لسانه،  فهو  مل يصدر 

مثل هذا اال من دافع الحقد الدفني والتعصب املقيت الذي يستوىل عىل امثالهم 
إّن القران املدين يا جولد تسهر يف آيات قارعة قوية  حيث فيها من شدة التهديد بعذاب 
النار ما يقّض مضاجع أمثالك، اسمع إىل  قوله تعاىل }إِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناراً 
ْلَناُهْم ُجُلوداً َغرْيََها لَِيُذوُقواْ اْلَعَذاَب إِنَّ الّلَه َكاَن َعِزيزاً َحِكيم{(٢) إّن  ُكلَّاَم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
كالم جولد تسهر الذي  ألقى قيئه عىل عواهنه ونفث سمومه من غريأدلة شاهدة كعادته يف 
كثري من كتبه ومؤلفاته، كالم مرفوض فالكالم معه ومع  امثاله الينفع ابدا لوجود آفة التعصب 

والعناد.
العهد  من  الكريم  القرآن  اقتبس  الرسول  أّن  أيضا  تسهر  جولد  زعم  عرش:  الخامسة  الشبهة 
القديم والكتب املقدسة  وقال ما نصه ( لقد أفاد محمد من تأريخ العهد القديم، وكان ذلك 
يف كثري من األحيان عن طريق قصص األنبياء ليذكروا عىل سبيل املثال والتمثيل مبصري األمم 

السابقة الذين سخروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا يف طريقهم).(٣)
القرآن  بأّن  يثبت زعمه  الدعي مبثال واحد  لنا  يف دعواه هذا  الشبهة: نقول مل يأت   رد 

الكريم مقتبس من العهد القديم، بل  قذف زيفه وتهرّب كعادته من غري دليل.
وصحيح أّن هناك تشابها يف بعض القصص يف القرآن و العهد القديم. ألنها وان حرفت كتب 
أهل الكتاب لكنها مل متسح كلياّ بل بقي منها بعض املعامل صحيحة،  ولكن مبقدار يسري والقرآن 
الكريم  أورد القصص نقّية خالصة من تحريف املغرضني وتضليل املضلني، فاصبح ناصعا خاليا 
اليهود موضع مهاجمة  أيضا (كام صار رهبان املسيحيني واحبار  من االفرتاءات ثم يقول هو 
منه وقد كانوا يف الواقع أساتذة له)(٤) وال ندري كيف يوفق بني مهاجمته مع حقدهم األسود 

وعدائهم

(١) سورة البقرة آية ١٧١.
(٢) سورة النساء ٥٦.

(٣) انظر العقيدة والرشيعة، جولد تسهر، ص ١٢-١٥-٢٠.

(٤) انظر العقيدة والرشيعة، جولد تسهر، ص ١٢-١٥-٢٠.
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٢٤٩

يف بيان التنصري وما يتعلق به

 الرصيح مع قوله أساتذة له؟ ملاذا مل يطعنوا يف رسالته وقالوا انه أخذنا عنهم؟ واقتباسها من 
كتبهم أو انه تلقاها منهم؟  ثم تنّكر لهم، انه  مل يثبت هذا بل كانوا صاغرين أمامه كموقف 

قريش ومن معهم من أذنابهم.
إّن القرآن الكريم جاء ليصّحح أخبار الكتب السالفة التي لعبت بها تحريفات أهل الكتاب،  
ألنها تنسب إىل الله تعاىل رديء الصفات مام يتناىف مع جالله واىل األنبياءالعظام  وهم أطهر 
الخلق مام ال يليق بهم من سجايا بل تحط من مكانتهم، فجاء القرآن الكريم  نقيا من تلك 
الشوائب ولوال خشية أن يطول البحث بنا لذكرنا سيال من ضالالتهم وافرتاءاتهم عىل األنبياء 
الكرام، وخري دليل عىل ذلك التناقض العجيب بني العهد القديم بعضه مع بعض وتناقضه مع 
العهد الجديد و هو قائم بني أناجيلهم  ايضا ويتضح ذلك الّول وهلة  يرتاى  ذلك لبسطاء 

الناس. 
بالتثليث  الناس  عقائد  زعزعة  ومحاولة  الخالص  بالتوحيد  طعنهم  عرش:  السادسة  الشبهة 

واألقانيم الثالث. 
 رد الشبهة: إّن املطلع عىل ما يف الكتاب املقدس،او العهد الجديد يجد التثليث النرصاين 
يتأرجح بني التوحيد والرشك كام مّر يف الفصل السابق،  فهم مرة يقولون اّن الله واحد يف ثالثة 
أو ثالثة يف واحد وكأّنهم ال يدرون أهو واحد أم  ثالثة؟ كيف يكون الواحد يف ثالثة أو  ثالثة 
يف واحد وبعض فالسفتهم يفّرس األقانيم الثالث بثالثة عنارص أو أجزاء وهي الذات والنطق 
والحياة،  فالله موجود بذاته ناطق بكلامته وحّي بروحه فإذا تجىل الله بصفته ذاتا سمي األبن، 
فإذا نطق فهو االبن،  وإذا ظهر فهو الروح القدس وحول هذا املحور يحومون  حيث تجدهم 
مضطربني متفلسفني يف كثري من إجاباتهم غري مقتنعني بها،  فإذا سألت أيا منهم هل تعبد الها 
واحدا أم آلهة متعددة؟ سيجيبك بل أعبد الها واحد، ذاك ألّن قانون اإلميان املسيحي عندنا 

يقول نؤمن بإله  واحد وإذا قلت له من هو هذا اإلله الواحد فّرسه لنا؟ 
الله الروح القدس،  كيف؟ هؤالء ثالثة وأنت تّدعي انك  الله االبن +  الله األب +  يقول 
تعبد الها واحدا، علاًم بأنه يقول لك هؤالء ثالث ولكنهم واحدا وبإجامع علامء الرياضيات أّن  
١+١+١=  ٣ فهم يقولون واحد  ففي أي قانون من قوانني علم الرياضيات هذه املعادلة،  فلو 
بعث اينشتاين رائد هذا العلم إىل الحياة ثانية وسئل عن هذه األلغاز والطالسم ألغمي عليه، 
فكيف يفهم عامة الناس هذه املعادلة اذن؟ وستجد من يجيبك أّن هذه عقيدتنا ولكن ليس 
كل الناس يفهمون هذا ألنه رسّعظيم من أرسار الكنيسة(١) وميكن لهم  إيضاح وبيان الثالوث أو 
التثليث  يف صورة أخرى  وهو أّن اإلله األب يختّص يف بعض االعامل مثل االختيار.والله االبن 
التجديد  الناس والفداء.والله روح القدس تنسب إليه أعامل  تنسب له واليه اعامل محاسبة 
والتقديس وهم متساون مع بعضهم البعض يف القدرة اإللهية وكل واحد منهم ميلك القدرة 
الكاملة وانهم جميعهم ازليون ال بداية لهم،  معاذ الله، هذا هو ما عندهم يف العهد الجديد 

فهو اله واحد، األب واإلبن والروح القدس، فهم

(١) باإلمكان مراجعه الكتاب املقدس العهد القديم سفر التكوين اإلصحاح ١٩ – ٢٠-٢٣-٢٩اىل ٤٠ تجد ما  يبعث يف الصدر 
كئابة وضجراً.
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٢٥٠

الفصل الثالث

  جوهر لذات واحدة متساووٍن يف القدرة واملجد فرتى القساوسة  يحاولون رضب األمثلة 
ليقنعوا أنفسهم وغريهم بها أذكر بعضا منها :  الثالوث كالروح واملاء والدم، وبعضهم يشبّهها 
بالشمس املكونة من جرم   الجذور والساق والورق، وبعضهم يشبهها  لها اصل وهي  بشجرة 

فهي تنري األرض و تدفئها.(١) هذا وقد اورد ابن القيم الجوزية وهو يرد عىل النصارىاذكر منه
لناسؤال ــــح  ــــســــي امل أعــــــّبــــــاد 

وعاه مـــــّمـــــن  ـــــه  ـــــواب ج نـــــريـــــد 
قوم ـــع  ـــصـــن ب اإللــــــــه  ــــــات  م اذا 

اله هـــــــــذا  فـــــهـــــل  أمــــــــاتــــــــوه 
ربا ـــــــّم  ض ــــقــــرب  ل ـــا  ـــب ـــج ع ـــــــا  وي

حواه ــــد  ق ـــن  ـــط ب ـــه  ـــن م ــــب  ــــج وأع
شهور ــــن  م تـــســـعـــا  هــــنــــاك  أقـــــــام 

غذاه حـــيـــض  مــــن  ـــامء  ـــل ـــظ ال ـــــدى  ل
صغريا ـــــودا  ـــــول م ــــرج  ــــف ال وشـــــــّق 

فاه لـــلـــثـــدي  فـــاتـــحـــا  ضـــعـــيـــفـــا 
يأيت ــــــّم  ث ــــــرشب  ي ــــــّم  ث ويـــــأكـــــل 

اله هـــــــذا  فــــهــــل  ذاك  بــــــــالزم 
النصارى افـــــك  عــــن  ـــه  ـــل ال ـــاىل  ـــع ت

افرتاه عـــــــاّم  ـــم  ـــه ـــل ك ســـيـــســـئـــل 
هذه عقائدهم يف التثليث واملتأّمل فيها يجدها تخالف الفكر والعقل معا وبسبب ذلك 
والريب  الشكوك  يخفون  منهم  الكثري  داخل  ويف  غريبة  أرسار  من ضمن  غيبيا  جعلوها رسا 
من ذات الفلسفة العجيبة التي يرفضها العقل واملنطق(٢)يقول القس توفيق جيد (إّن تقسيم 
أن  لنا  يجوز  ال  وأرسارا ساموية  إلهية  أعامالً  يعد  القدس  والروح  واإلبن  األب  باسم  الثالوث 
نتفلسف يف تفكيكها وتحليلها ونلصق بها أفكارا من عندنا)، ويقول أيضا يف كتابه رس األزل 
ما نصه (إّن الثالوث ٌرس يصعب فهمه وإدراكه واّن من يحاول إدراك رس الثالوث متام اإلدراك  

كمن يحاول وضع مياه املحيط كلها يف كفه)(٣).

(١) انظر النرصانية من التوحيد إىل التثليث،  د. محمد أحمد، نقًال عن الله واحداً أم ثالوث،  محمد وجدي مرجان،  ص١٠.
(٢) انظر دراسات يف األديان اليهودية والنرصانية، د. سعود الخلف،  ص ١٩٥.

(٣) انظر املصدر نفسه،  ص١٩٦.
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٢٥١

يف بيان التنصري وما يتعلق به

مناقشة املسألة :
إذا كانوا يدعون أّن األله عندهم يتصف بثالثة صفات كام يقول السيد كانت يف   كتابه 
وهي  الالهوت  يف  أساسية  ثالث صفات  القدس  والروح  واإلبن  األب  (إّن  الثامن عرش  القرن 

القدرة والحكمة واملحّبة أو ثالث قواعد وهي الخلق والحفظ والضبط)(١).
فإننا نقول إّن لله سبحانه عرشات الصفات و األسامء فهو الخالق والحي والسميع والبصري 
والحكيم والقادر والعليم....الخ ما ورد يف  أسامئه وصفاته  فهى صفات لذات واحدة وال تعنى 
الناس يتصفون بصفات عديدة فالرجل قد يوصف بأنه سخي  إّن جميع  التعدد إطالقا.  ثم 
وشجاع وذيك وطويل وإبيض وعريب وغري ذلك فلم نسمع أّن أحدا يحرتم عقله ويدعي أّن هذه 
الصفات هي ذوات متعددة فهي صفات لواحد وليست صفات لذوات أو أشخاص متعددين 
وهذا ما يفهمه العقل ويقبله املنطق، هذا وإّن املتتبع لفلسفة التثليث يجدها كالعضو الغريب 
قد ادخل إىل جسد مريض، اذ به يزيد الجسد اعتالال ويبعث فيه بدل االنتظام والصحة فوىض 

واضطرابا ليصبح علة وعالة عليه يحمله الجسد العليل فيسوء بحمله)(٢).
ثم هل تعلم أّن لفظ االبن يف اإلنجيل مل يطلق عىل املسيح وحده بل أطلق عىل إرسائيل 

(يعقوب) وآدم  وداود  وسليامن  بل عىل كل صالح كام هو مّرصح به يف اإلنجيل(٣).
هذا وإّن للكنيسة أرسارا سبعة، يذكرونها  ويجيبون بها دامئا  لقطع األسئلة الواردة اليهم،  
وهى : ١- رس املعمودية، ٢ - رس املسح بالزيت، ٣ - رس القربان او  العشاء الرباين، ٤ - رس 

التوبة، ٥ - رس مسحة املرض، ٦- رس الزواج، ٧ - رس الكهنوت 
رس  بغري  يعرتفون  وال  األرسار  هذه  معظم  يبدو  ما  عىل  ينكرون  الربوتستانت  أّن  غري 

املعمودية(التعميد) ورس القربان  اي العشاء الرباين  فقط.
الشبهة السابعة عرش: من املغالطات التي يرّددها املنّرصون وتلقفتها أبواق االستعامر تلك التي 

تقول أّن اإلسالم هو سبب تخلف املسلمني وأّن النرصانية هي سبب تقّدم الغرب.
رد الشبهة : أقول إّن العكس هو الصحيح  متاما، ذاك ألّن  تخلف املسلمني ناجمٍ عن تخليهم 
عن اإلسالم الحقيقي والذي أّدى إىل عدم تطبيق نظام اإلسالم، األمرالذى ساقهم  إىل التفرّق  

والتمزق و استيالء األعداء عليهم.
 أما تقّدم الغرب املادي  فال اعلم عاقال قرأ تأريخ الكنيسة يقول إّن سببه متّسك الغرب 
ميثلونها  وعمن  النرصانية  عن  تخليهم  سببه  إّن  ذلك   من  العكس  عىل  بل  ابدا،   بالكنيسة 
والتأريخ والواقع املعارص يشهدان عىل ذلك،  ولقد أظهر ذلك أحدهم حينام اسلم وانتقل من 
ظلامت النرصانية إىل نور اإلسالم فقال (لو أّن املتمسكني باملسيحية اليوم  طبّقوا تعاليم اإلنجيل 

حرفّيا

(١) انظر اإلسالم والنرصانية يف امليزان،  رشيف محمد هاشم،  ص٢٤٧.
(٢)  انظر املصدر نفسه،  ص٢٤٥.

(٣) انظر العهد الجديد،انجيل متى، اصحاح ٣٢/٢١.
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 لقضوا عىل الحضارة).
ويقول مرماديوك (إّن املسلمني ميكنهم أن ينرشوا حضارتهم يف الدنيا بنفس الرسعة التي 
نرشوها سابقا اذا رجعوا اىل األخالق التي كانوا عليها، حينام قاموا بدورهم األول  ذاك ألّن هذا 
العامل الخاوي ال يستطيع أن يقف أمام حضارتهم) وهذا ديدنهم كام قال الشيخ عبد الحليم 
محمود شيخ االزهر (اّن املبرشين قد برعوا يف نرش االضاليل عىل كل دين غري امليسحية،  وما 
نرش من اضاليلهم عن االسالم ال يعّد وال يحىص انها اضاليل تنرش متتابعة ومتكررة وتردد يف 

صور مختلفة).(١) 
األعداء  قبل  السفاسف من  مثل هذه  ومزاعم  وافرتاءات  تهم  من  املسلمون  تحّمل  فكم 
وجهل األبناء وتصديقها؟. يقول جوملنمني  (ما اعظم الفرق بني هؤالء الوثنيني املسلمني وبني 
تعاىل  الله  افردوا  موّحدون  املسلمني  اّن  وتبنّي  وثنيون  املسلمني  اّن  همسوا  حيث  النصارى، 
بالعبودية وحطّموا االصنام من االرض حيث نزّهوا الخالق من ان تكون له زوجة وولد واذا كان 

املسلمون كذلك كام يقول هؤالء فمن هم اذن املوحدون االبرار االتقياء...).(٢)
الشبهة الثامنة عرش: يشّككون يف كون الرسول محمد صىل الله عليه وسلم أميا، فيقولون إنه 
كان يقرأ ويكتب ألجل أن يقولوا انه كتب القران الكريم  واّلفه بنفسه- واستدلوا عىل ذلك  
باكذوبة أّن محمداً وّقع عىل رسالة يضمن فيها حرية الرهبان واألديرة فهذا دليل عىل أنه 

كان متعلام.
رد الشبهة: إّن امية الرسول قضية ال يختلف فيها اثنان وهي أشهر من نار عىل علم، وكان 
عنده أكرث من أربعني رجال يكتبون له ما ينزل من القرآن الكريم ويسمون بكتبة الوحى  وكانوا 
يكتبون له الرسائل اىل امللوك وكذلك املعاهدات واملراسالت.. أما اّنه قد ضمن ألهل األديرة 
والرهبان أن ال ميس أحد أماكن عبادتهم بسوء فهو صحيح وثابت كام كان ينهي عن التعرّض 
ألماكن العبادة لليهود والنصارى وهو األمر  الذي شهد تأريخ الصليبني عىل عكس هذا متاما  
النصارى ال  أّن  ذلك حينام دخلوا بيت املقدس فالتجأ املسلمون إىل بيت املقدس ظّنا منهم 
يقتلونهم وال يدخلون املسجد عليهم إذا دخلوا فيه ولكّن الذي حدث عكس هذا حيث  قتل 
ثابت يف  األقىص وهذا  املسجد  داخل   املسلمني يف  من  ألفا  واحد سبعني  يوم  الصليبيون يف 

مصادرهم قبل مصادر املسلمني.
الشبهة التاسعة عرش: أثارها املنّرصون حول قوله تعاىل:}الرجال قّوامون عىل النساء مبا فّضل 

الله بعضهم عىل بعض ومبا أنفقوا من أموالهم{.(٣)
رد الشبهة: إّن القوامة املذكورة يف اآلية لها أسبابها  وهي التي تجعل الرجل أوىل بها من 

املرأة  ذكرها املفرسون اذكر بعضها:

(١) اوروبا واالسالم ص٣١-٣٢.
(٢) انظر تاريخ فرنسا ص٣٤.

(٣) سورة النساء آية ٣٤.
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١- ال بّد لكل ارسة من  رئيس فأوكل الله رئاسة األرسة للرجل ألّن الله تعاىل  خلقه ويعلم مدى 
صالحيته لهذه املهمة.(١)

٢- إنها قضية مستمدة من التفوق الفطري عند الرجل، فالرجل هو الذي يسعى عىل عائلته 
ويرعاها كثريا.

٣- إّن الرجل ملزم رشعا  بالنفقة عىل زوجته  وأطفاله وهو الذى دفع املهر  فاملرأة معفوة  
من كل هذا العناء،  فهى غري مكّلفة بالخروج خارج البيت للعمل فيكفيها الحمل والوالدة 
والرضاعة  والرتبية  وأمور الدار،  ويف هذا تخفيف عن املرأة  فجهودها عظيمة  فكيف 

تكلف مع هذا بأعامل أخرى اضافية؟.
٤- الرجل عقله أكرب من عاطفته يف الغالب يف حني  تجد املرأة غالبا  عاطفتها أقوى من عقلها،، 

فهو األوىل اذن  بذلك وثبت علميا بأّن دماغ الرجل أكرب واوسع من  دماغ املرأة.
ثم أليس يف الكتب املقّدسة عند املنّرصين ما يدل عىل قوامة الرجل بل  املتتبع لذلك  يجد 
ما يدل عىل إهانة وإذالل املرأة عندهم يف حني أّن يف  اإلسالم  من اآليات الكرمية  واألحاديث 
الرشيفة  ما يدل عىل توقريها  أكرمهام أما وبنتا وزوجة وأختا.  ثم  أليس  يف كتابكم املقدس 
ما يدل عىل قوامة الرجل؟  أما قرأتم هذا النص  (أيتها النساء اخضعن لرجالكن كام تخضعن 
للرب ألّن الرجل هو رأس املرأة)(٢) أليس عندكم أّن املرأة هي سبب إغراء آدم ثم إّن املرأة إذا 
ولدت أو حاضت تكون  نجسة  والكالم يف هذا  طويل  فإذا كان بيتكم من زجاج فال ترموا 
الناس بالحجارة كام يقول الحكامء،  أما رضب النساء فهو أمر استثنايئ للمرأة الناشز اذ الرجل 
قال  املرتفّعة عىل زوجها،  املرأة  بالتدرج ملعالجة  برعاية وتربية زوجته وأطفاله  مأمور رشعا 
ُبوُهّن{(٣) فأوله وعظ  تعال }َوالالَّيِت َتَخاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْرضِ
ثم هجر ثم رضب خفيف غري مربح وقد ذكر عباس محمود العقاد ( اّن بعض النساء ال ينفع 
معهن إال الرضب لغرض الرتبية والتأديب) ويف الحديث الرشيف (اما يستحي احدكم ان يرضب 
امرأته كام يرضب العبد يرضبها أول النهار ثم يضاجعها آخره)(٤) ويف الحديث اآلخر (خريكم 
خريكم ألهله وأنا خريكم ألهيل)(٥) فالرضب الخفيف غري املربح   مرشوع يف االسالم، األمر الذى 
يحملها عىل تحسني عالقتها مع زوجها خوفا من وقوع الطالق وهو أمر مخيف ومزعج للمرأة 
ال سيام إذا كانت ذوات أوالد من جانب  ولكن من جانب آخر مفيد لها  لجمع كيان األرسة 

وسري القافلة بسالم.
إّنها ال تقرأ  الكريم و يف مخطوطاته األوىل. وقالوا  القرآن  الشبهة العرشون: شّككوا يف كتابة 

ألنها 
(١) انظر رسالة مل هذا الرعب كله من اإلسالم؟ لألستاذ سعيد جودت،  ص ١٩-٢٣ وفيها الكثري من اعرتافات املشاهري والقادة 

الفكر والعلامء والباحثني. وغريها.
(٢) أنجيل متي، إصحاح ٤٥/٦.

(٣) سورة النساء آية ٣٤.
(٤) الحديث اخرجه  عبد الرزاق يف مصنفه يف باب رضب النساء والخدم ٤٤٢/١رقم ١٧٩٤٣.

(٥) الحديث  اخرجه ابن حيان يف صحيحه، يف بابذكر بيان خيار الناس من كان خريا المرأته ٤٨٤/٩رقم ٤١٧٧، والرتمذي يف سننه 
يف باب فضل ازواج النبيصىل الله عليه وسلم، ٧٠٩/٥ رقم٣٨٩٥ وقال عنه حديث حسن غريب صحيح.
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غري منقوطة وانهم يتحّدون أن يقرأ أحد شيئا من الصحيفة املخطوطة.
رد  الشبهة:

أّن الذي تقولونه حقا ولكن أليس من العدل إبراز هذه املخطوطة إمام مختصني؟   ١- هب 
فانها  إذا عرضت أمامهم سيجدون نفس الكلامت يف املصحف املطبوع حالياً كام توجد كثري 
من مخطوطات األناجيل األوىل  والتوراة التي ال يستطيع عامة النصارى واليهود قراءتها إال 

إذا عرضت عىل علامء اآلثار فينّقحونها ويقرؤونها بعد ذلك.
٢- إّن الصحابة تلقوا القران الكريم من النبي محمد صىل الله عليه وسلم  مشافهة فحفظه 
أغلبهم  يف الصدور قبل أن يتلقوه مكتوبا يف السطور. فالقّراء الكرام من الصحابة يقرؤونه 
عىل الناس كافة فيحفظه  الذين يعارصونهم. وهذا التلقي أهم أمراً من مجرد التشكيك 

الذي مل يكن اال زيادة يف االحتياط فقط.
الشبهة الحادية والعرشون: يطعنون يف القران الكريم قال شورش (ألفت انتباهكم إىل هذا 
فقد جاء يف القرآن نص  يعني االية (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخري منها أو مثلها)(١) هذا 
النسخ اختبار من الله تعاىل لعباده فيه تدرج قد يكون نحو األسهل أو نحو األصعب أو من 
الحالل إىل الحرام أم العكس. أو تغيري جهة القبلة مثال،  واملؤمن عليه أن يستسلم لله تعاىل يف 
كل ما أمر ونهى. ولكن أيها املنّرصون اما متتلئ كتبكم بالنسخ؟ اذكّر كم إن نسيتم أو تناسيتم 

يف كتبكم ما ييل:
١- تحريم لحم الخنزير محرّم يف العهد القديم،  أما زعمتم انه نسخ واصبح مباحا لديكم وأّن 

بولس هذا قال( ليس يشء ينجس لذاته ومن ظن انه نجس فهو نجس له)(٢).
التكوين(٣) واّن   القديم، وتاركه يكون ناجسا كام يف سفر  العهد  للذكور واجب يف  الختان   -٢
املسيح كام يف اإلنجيل أختنت وهو صغري فكيف يأيت العهد الجديد فينقض هذا حيث هّدد 

بولس بأّن من يختنت لن ينفعه املسيح شيئا يوم القيامة(٤).
١- كانت األضحية يوم التيوس والعجول قربان كرفع الخطايا فنسخ ذلك ليصري دم املسيح هو 

القربان وهو الضحية .(٥)
٢- بل قد نسخت رسائل اليهود برّمتها وصارت عهدا قدميا واّن العهد الجديد هو املعتمد عند 
النصارى أليس يف هذا اعرتاف بالنسخ؟ولقد ابرص الرسول بولس تعاليم التوراة وسامه قدميا 
فزعم النصارى انهم قد تحرروا من قوانني العهد القديم(٦)  فهل بعد هذا حجة ملن يتهجم 

عىل

(١) سورة البقرة آية ١٠٦.
(٢) أنظر العهد القديم سفر الالويني ١/١١.

(٣) العهد الجديد رسالة رومية ١٤/١٤.
(٤) انظر العهد القديم،  سفر التكوين ١٧/ ٩.

(٥) انظر رسالة بورس اىل غالطية ٢/٥.
(٦) أنظر سفرالعرانني ٤/١٠.
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النسخ يف القرآن الكريم؟.
الشبهة الثانية والعرشون: يقول املنّرصون اّن يف القرآن الكريم  كلامت أعجمية أو أجنبية مع 
أّن املعروف أّن القرآن عريب فهل كلامت الله غري كافية حتى يستخدم كلامت من لغات 

أخرى؟
رد الشبهة : إّن مثل هذه الكلامت  موجودة مثل اإلستربق والسجيل والقسطاس وغريها 
وإمنا كانت عىل سبيل توافق اللغات أو عىل سبيل التغليب أو أّن العرب استخدمتها فتعربت. 
فتصري  وتغرّي  تعرّب  ثم  فارسية  تكون  أن  ميتنع  ال  اللفظة  أّن  (عىل  الجبار  عبد  القايض  قال 
عربية الّن اليسري من التغيري يخرجها عن بابها)(١) فاستعامل الكلامت األجنبية يف القرآن إذا 
كانت العرب قد استعملتها صارت لغة عندهم، فهناك ما يسمى بتداخل اللغات الّن القرآن 
معروفة  وال  مفهومة  غري  كلامت  املقدسة  كتبكم  يف  هذا.فإّن  ومع  يفهمون  مبا  خاطبهم  قد 
الناس هذا مثل لوديم-اناميم-لحبيم-برتوسيم-كاتلوهيم وأمثال هذا كثريفاذا  املعنى اىل يوم 

كان بيتكم من زجاج فال ترموا الناس بالحجارة.
فهي كلامت مبهمة مل يعرف حتى علامء أهل الكتاب معانيها ويتخّبطون بها إىل حد  اآلن 
فيها  فام بالك بغريهم ولو أردنا أن نتتبع  ذلك لوجدنا إضعاف هذا وليس هنا مكان بسطها 

او رسدها والوقوف عندها.
الشبهة الثالثة والعرشون: يحاول بعض  املنّرصين الطعن يف اإلسالم من خالل توزيع الرتكة 
واالرث ويتهمون اإلسالم بأّنه  ظلم املرأة ذاك النه  أعطى الذكر ضعف األنثى. ويستدلون باآلية 

}يوصيكم الله يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني{.(٢)
١- رد الشبهة :إّن اإلسالم يراعى يف تقسيم تركة امليت عىل ورثته أمورا منها قرب الوارث من 

امليت او عالقته به من حيث الزوجية.
٢- إّن املرياث هبة من الله تعاىل للورثة بحسب الزوجية والقرابة وليس من حق املوهوب له 
أن يفرض أمرا أو رشطاً عىل الواهب مقدار ما يهبه له فهو املّرشع األول وهي من خصائص 

األلوهية.
٣- روعيت يف تقسيم الرتكة قضايا التكاليف والواجبات عىل القريب الوارث وعىل هذا األساس 
كان للذكر ضعف األنثى فاّن ابن امليت إذا اخذ ضعف أخته أي بنت امليت فإمنا كان ذلك 
ألّن االبن تنتظره الحاجة إىل النكاح الذي  يوجب عليه دفع املهر وتهيئة السكن للزوجة 
واإلنفاق عليها وعىل أوالدهام أما األنثى  أي أخته  فمن يتزوجها هو الذي يجب أن ينفق 

عليها فتكاليف الذكر أكرث من األنثى،  فهذا وأمثاله جعل الذكر يستحق ضعف األنثى.
الشبهة الرابعة والعرشون: من األمور التي يبثها املنّرصون بني املسلمني االدعاء بأّن اإلسالم مل 
يعد اليوم يتالئم مع املدنية الحديثة وأصبحت أحكامه  تعيق التقدم الحضاري بدليل أّن 
مبادئه تقوم عىل رضب االقتصاد العاملي كتحريم التعامل الربوي مثًال والرشاوى وامليرس 

واكل املال

(١) انظر املغني يف أبواب التوحيد والعدل للقايض عبد الجبار ص٤٠٥/١٦.
(٢) سورة النساء آية ١١.
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٢٥٦

الفصل الثالث

 السحت وغري ذلك.
رد الشبهة : ابدأ من حيث انتهى هؤالء املرجفون فأقول صحيح أّن اإلسالم أعلن حربا عىل 
التعامل الربوي أكلة السحت الحرام وجعلهم ملعونني وهذا ثابت ويعّد من محاسن الدين 
املناقشة  بساط  نفسه عىل  يطرح  الذي  السؤال  ولكّن  عليه،  ال  له  وتحسب  اإلسالم  وفضائل 
األرصدة؟أم  ألصحاب  أهي  وأرباحها؟  أموالها  الربوية  واملصارف  البنوك  تغدق  من  ملصلحة 
للفقراء واملسحوقني؟ وعن هذه الشبهة قال الكاتب املشبوه سالمة موىس (ال أيستطيع تصّور 
نهضة رشقية ما مل تقم عىل مبادئ غريبة)(١) ومع هذا أقول لهؤالء تالميذ املسترشقني إنكم 
ال يستطيعون أن تأتوا لنا بنص من كتاب أو سنة ورد فيه أّن اإلسالم يدعو إىل التأخر أو مينع 
تؤكد عكس  الرباهني  كل  الصحيح،   العكس هو  بل  العلم  إىل رفض  يدعو  ما  فيه  أو  التقدم 
ذلك حيث يقول األستاذ عمر التلمساين (إّن اإلسالم ال يرىض مبا نحن فيه فال داعي للقول بأنه 
سبب تأخر املسلمني وضعفهم وكل ما يف اإلسالم يدعو إىل العدل واإلنصاف والقوة واملساواة 
والجد والعمل وإتقانه ويدعو إىل الفضيلة ومكارم األخالق.)(٢) ويف هذا يقول أيضاً جامل الدين 

األفغاين (ال نهضة بغري ديننا).(٣)
فالتخلف الذي تعانيه األمة اليوم ما هو إال نتيجة ومثرة مرّة من مثار ابتعادنا عن ديننا،  
فالدين الذي يقوم بناؤه عىل كلمة اقرأ ال ميكن أن يدعو األمة إىل الجهل والتخلف قال نيكسون 
(لقد صحب هذا التوسع "الفتوحات اإلسالمية" نشاط فكري ال عهد للرشق مبثله من قبل حتى 
لقد الح  يف اذهان الناس يف العامل اإلسالمي كله ابتداءاً من الخليفة إىل أقل املواطنني بأنهم قد 
اصبحوا طالب علم أو عىل األقل من منارصينه وكان الناس طالباً للعلم يسافرون القارات الثالث 
تعتمدان  الكريم والسنة  فالقران  بالعسل)(٤)  ثم يعودون إىل ديارهم وكأنهم نحل قد تشّبع 
عىل العقل واملنطق وليس يف الدين ما يعادي أو يعارض هذا،  يقول متوستاف لويون (اإلسالم 
الغرب  األمر وغريه جعل كثريا من علامء  العلم)(٥) هذا  الديانات مالمئة الكتشافات  اكرث  من 
وباحثيهم يعتنقون اإلسالم بعد أن اكتشفوا زيف دعاوى املسترشقني واملبرشين،   اما التعامل 
الربوي فمن قال أّن الربا رضورة اقتصادية و ال مناص منها للعامل املتحرض وإن صح هذا فهي 
رضورة للعامل الرأساميل فقط فال  شاخت وهو رأساميل معروف  وقد اخذ يندد بنظام الربا 
النتيجة الحتمية عىل مّر األجيال هي تركيز الرثوة يف أيدي فئة قليلة من الناس  ويقول (إّن 

وحرمان املجموع منها رويدا  رويدا حيث قد اوقع املاليني يف العبودية)(٦).
مع  العلمية  مناظراتهم  يف  املنّرصين  بعض  اثارها  شبهة  هناك  والعرشون:  الخامسة  الشبهة 

الشيخ أحمد ديدات فحواها أّن اإلسالم يعارض حرية األديان او اإلعتقاد الديني.

(١)  انظر ما هي النهضة، ص٨٨.
(٢) نداء من عمر التلمساين،  ص ٥١.

(٣) االعامل الكاملة،  لالفغاين ص ١٨٩.
(٤) اإلسقاط يف مناهج املسترشقني واملبرشين، د. شوقي أبو خليل ص ٩٩-١٠٨ بترصف.

(٥)  املصدرنفسه،  ص  ١٠٩.
(٦) انظر شبهات حول اإلسالم،  محمد قطب،  ص ١٩١.
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٢٥٧

يف بيان التنصري وما يتعلق به

 رد الشبهة: قبل ذلك أقول : يجب أن نعلم أّن الحرية املطلقة ال تعطى إال للمجانيني فال 
حرية بال قيد أو رشط يف أي مجتمع  من املجتمعات البرشية فاإلنسان له حرية ولكن ال يحق 
له أن يكره ويجرب اآلخرين عىل أن يعتقدوا ما هو عليه،  فاإلنسان إذا ضل فليس من حقه أن 
يضل غريه ومن املعلوم أّن الدولة يف اإلسالم أو دار اإلسالم هي دولة فكرية عقائدية فامذا يراد 
منها يف مجال االعتقاد؟ هل ترتكه حراً؟ إن كان كتابياً وما يعتقد نعم ويوكل اىل عقيدته الباطلة 
من أن متنعه إذا صار داعية لعقيدته الباطلة أن يضل الناس  فهل نطلب من الدولة اإلسالمية  
بان تسمح له بالدعوة إىل ما يناقض العقيدة اإلسالمية ويسفه أصولها ومع ذلك تبقى الدولة 
اإلسالمية تحميه وتدعه وحاله؟ ال يجوز أن تفعل ذلك دولة موصوفة بأنها إسالمية هل هي 
تسمح ألحد  من املسلمني أن يفعل مثل ذلك ال؟ ذاك ألّنه من لوازم حرية االعتقاد أن يتقيد 
أن  ثم يحق يل  اإلسالم  يلتزم بخالف عقيدة  أن  له  بعقيدته وال يحق  فيلتزم  بإسالمه  املسلم 
أتسائل أين تجد عند غري املسلمني هذه الحرية التي يتباكون عليها؟ يكفي أن نعلم أّن الكنيسة 
أزاحت ثالمثائة ألف ٣٠٠ عاملا من علامء النصارى ومن أبرزهم غاليليو وبرونو وغريهم ممن 
تعلموا يف األندلس وحاربت الكنيسة قضية علمية وهي كروية األرض التي أثبتها املسلمون قبل 
غريهم وذكرها الكندي وابن تيمية والرازي وغريهم يف كتبهم قبل اكتشافها من قبل الغربيني 

قبل قرون.
إّن الكنيسة تّدعي أّن األرض مسطحة كام ادعى علامء وفالسفة اليونان القدامى فكل من 
يخرج عن هذه عقيدة الكنيسة يقتل وكان يطلق عىل أوروبا آنذاك  اوروبا املظلمة أو الفرتة 
الثورة  جاءت  حتى  ذلك  يف  القمع  أساليب  كل  واستخدمت  الكنيس    الحكم  أبان  املظلمة 
الصناعية فأزاحت الكنيسة عن كريس السياسة بعد قرون التسلط وبعد أن كانت تشكل أكرب 
عائق أمام العامل والتطور الصناعي والعلمي والحرية الفكرية يف أوروبا يف حني نرى أن العرب مل 
يخرجوا من بوتقة الجهل إال بعد اعتناقهم اإلسالم عىل عكس أوروبا فحملوا راية العلم واملدنية 
فام عرف العرب معنى الحضارة إال بعد اإلسالم وما عرفت أوروبا الحضارة إال بعد أن نبذت 
الكنيسة وضيقت الخناق عليها  ثم أليس يف إنجيل لوقا عندكم (اما اعدايئ الذين ال يريدون أن 

املك عليهم فأتوا بهم فاذبحوهم قدامى).(١)
فالنص هنا يرفض الحرية الفكرية والدينية التي تتغنون بها يامن تتباكون عىل الحرية ! وقد 

صدر األمر يف إنجيلكم بقتلهم أليس هذا إكراها يف الدين؟.
والحق يقال بعد أن تخلصت أوروبا من التلسط البابوي ومن صكوك الغفران    واستقطاعها 
األرايض يف الجنة وبيعها بثمن بخس اىل عامة النصارى ويجرى كل هذا مع األسف تحت إرشاف 
الكنيسة ورجالها  وفيه ضحك عىل الذقون وجمع ألموال طائلة بهذه الطريقة قال تعاىل  مخربا 
وَن  َن األَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّ َها الَِّذيَن آَمُنواْ إِنَّ َكِثرياً مِّ عنهم  }َيا أَيُّ

َعن َسِبيِل الّلِه{.(٢)

(١)  إنجيل لوقا،  ٣٩ /١.
(٢) سورةالتوبة اية ٣٤.
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٢٥٨

الفصل الثالث

الشبهة السادسة والعرشون: شبهة أخرى مسألة املعراج للنبي محمد صىل الله عليه وسلم يوم 
انتقل عىل دابة الرباق  من مكة املكرمة إىل البيت املقدس أي املسجد االقىص  حيث ذكروا 

أّن وجه داّبة  الرباق كان عىل شكل امرأة جميلة؟
رد الشبهة : ماذا يراد من هذه؟  

ليال  بعبده  أرسى  الذي  تعاىل.}سبحان  قال  الكريم  القرآن  يف  ثابتة  ملعجزة  تشويه  انه  اوال- 
من املسجد الحرام إىل املسجد األقىص الذي باركنا حوله لرنيه من آياتنا انه هو السميع 

العليم{.(١)
 ثانيا نتسائل من  من املسلمني قال ذلك؟ويف أي كتبهم ومصادرهم ذكرت؟  والحق مل يثبت ال 
يف كتاب وال سنة واليف أي  كتاب معتمد.  وال أدرى من أين عرفوا أّن وجه الدابة عىل شكل 
امرأة جميلة؟ ومل يرها غري النبي، إمنا قال ذلك زمرة حاقدة كافرة غايتهم تشويه معجزة 
الرسول مثلام فعل مجموعة حاقدة من اليهود الفرسيني حيث اختلقوا أكاذيب وافرتاء ات 
عىل السيد املسيح وأمه الصديقة،  إننا نرى نفس األصابع واألساليب تحاك هنا وقد حيكت 
هناك.أما دعواهم أّن ما شاهده محمد صىل الله عليه وسلم  يف السامء ال ميكن أن يصدق. 
نقول ماذا تعنون بذلك؟ هل أّن العقل السليم يرفضه؟أم أّن الفكر الصحيح ال يقبله؟اذكروا 
لنا ما الذي يعارضه العقل أو الفكرأم  أنكم تشكون بقدرة الله سبحانه وتعاىل.؟ ام انه 
التي  الحقائق   نكران  إال  لهم  الهّم  الذي  واملالحدة  الجاحدين  قبل  من  هذا  يصّدق  ال 
ثبتت بالرباهني ولكنهم يكابرون بذلك  قال تعاىل }وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلام 

وعلوا{.(٢)
الشبهة السابعة والعرشون :  يقولون : ملاذا تأّخرت ترجمة القرآن الكريم حيث مل يرتجم اال اىل 
٣٠ لغة فقط، حسب ما قام به مجمع امللك فهد لطباعة مصحف  املدينة النبوية، يف الوقت 
الذي ترجم فيه الكتاب املقّدس او اإلناجيل خصوصا اىل أكرث من ١٨٠٠ لغة حية  تقريبا  

رد الشبهة :ما عالقة هذا االمر بذات الدين ومصداقيته؟وإذا كان ذلك حجة فلامذا األناجيل 
املبذولة، ونحن  الجهود  اصال معتمدة عىل  فالقضية  قرون؟   أربعة  بعد  إال  تكن معروفة  مل 
نشهد اّن جهود رجال الصليب ومن يقف خلفهم جهود جباّرة بحيث لو بذلت مثلها  لالسالم 
مل  بل  األربعة  اآلناجيل  عن  شيئاً  يعرف  يكن  مل  الرسول   فبولس  بيت،    كل  االسالم  لدخل 
يعرف أحد شيئاً عن رسائل بولس مع أنهم يعتربونه نبياً عندهم.هذا و مل يجرأ أحد منهم عىل 
ترجمة القرآن  اىل لغتهم ألن الكنيسة كانت تعاقب باإلعدام حرقاً لكل من يريد منهم ترجمة 
القرآن ونقله إىل أوروبا يف ظل الكنيسة، لذلك ملا أقدم اإليطايل (بوقونينيوس) عىل ترجمته 
إىل اإليطالية عام ١٥٤٣م أو ١٥٣٤م اعتربه البابا تعدّياً عىل األمر البابوي فأمر به فحرق، عىل 
أّن أقدم املحاوالت لرتجمة القرآن يف فرنسا  كانت عام ١١٤١م. وعىل كل حال فإّن الرتجمة  

الحرفية للقرآن إىل لغة أجنبية

(١)   سورة اإلرساء  اية ١.
(٢) سورة  النمل اية ١٤. 
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٢٥٩

يف بيان التنصري وما يتعلق به

 مل يجزها أهل العلم ألّن الرتجمة مهام كانت دقيقة فال ميكن أن تنقل املعاين الدقيقة التي 
تدّل عليها بعض األلفاظ الواردة يف اآليات القرآنية وألّنه ال يوجد يف اللغة األجنبية ما يقابلها، 
مثاله : قوله تعاىل يف بيان نوع العالقة الحميمية بني الزوجة وزوجها }ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس 
{(١) ومن أجل ذلك فإّن أهل العلم قالوا بجواز ترجمة معاين القرآن وتفسري آياته، وهذا هو  لَُّهنَّ
الصواب؛ ومن أجل ذلك تعّلم كثري من املسلمني من  غري العرب اللغة العربية ليتمكنوا من 
الفهم الصحيح آليات القرآن الكريم، وهكذا كان القرآن الكريم وسيلة فّعالة لتوحيد املسلمني 
من غري العرب إذ أوقعهم شوقهم لفهم القرآن إىل تعلم العربية فصار املسلمون مع اختالف 

ألسنتهم متوحدين يف العقيدة اإلسالمية واللغة الواحدة وهي اللغة العربية.
االديان  اليفهمون  (املسلمون  جيب  االمريىك  قالهااملبرش  ما  هي  والعرشون:  الثامنة  الشبهة 
واليقدرونها قدرها انهم لصوص وقتلة ومتأخرون واّن التنصري سيعمل عىل متدنهم) تفنيد 
ودحضهاها اسال هذا الشقى ان يحتكم اىل ضمريهقبل كل ىشءان كان عنده بقية ضمري  

هل املسلمون فعلوا كام فعلت امريكا يف ابادة شعب هريوشيام وناكازاىك يف اليابان سنة 
١٩٤٤م حيث رضبوهام بالقنابل النووية واماتوا مئات االالف؟ وهل ثبت اّن املسلمني احرقوا 

بلدا آمنا مبا فيه بكل اطفاله ونسائه؟

وهل فعل املسلمون ما فعله النصارى االسبان والربتغاليون من رسقةاكرث من ٢٥-٤٠ مليونا 
فطهروا  النرصانية  قرسا  الديانة  وادخلوهم يف  عّمدوهم  ارقاء حيث  واخذوهم  االفارقة  من 

ارواحهم وابقوا اجسادهم رقيقا وعبيدا لهم يف اوروبا وامريكا؟

 هل فعل املسلمون ما فعل النصارى االسبان من قتل الهنود الحمر يف امريكا حيث قتلوا 
يصدروها  ان  يريد  التى  مدنيتهم  واقاموعليها  بالدهم  واستحلوا  مليونا،   ٤٠ من  اكرث  منهم 

الينا؟

هل فعل املسلمون ما فعله الروس يف عهد القيرص ويف العهد الشيوعي زمن لينني وستالني 
حيث دّمروا مناجم الفحم  عىل رؤوس العامل املسلمني وابادوا منهم ما يقّدربعرشات االالف 

قدميا،  اما حديثا فقد قتلوا ١٠٠ الف من مسلمى الشيشان حديثا؟

هل فعل املسلمون ما فعله اتباع الصليب وحامته الرصب يف ابادة الشعب البوسني واقليم 
كوسوفا حيث فعلو من اجل التطهري العرقي ما فاقوا جنود التتار  وقد سبقهم يف مثل هذه 
الجرنال تيتو من ادخال املسامني يف مفارم اللحوم؟ واقول لجيوش التنصري مرة اخرى اذا كانت 

بيوتكم من زجاج فال ترموا الناس بالحجارة.(٢) 

(١) سورة البقرة اية ١٨٧.
(٢) انظر االسالم بني احقاد التبشري وضالل االسترشاق ص٦٢.
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الفصل الثالث

املبحث الثامن

 يف بيان النشاط التنصريي 

املطلب االول

 متهيد 
  اعداء االسالم كرث وان اختلفوا فيام بينهم ومن ابرز هؤالء االعداء النصارى الذين تنوعت 
التأريخ يف جميع  ومل يسجل  الله تعاىل كام ذكرنا سابقاً  خططهم واساليبهم يف محاربة دين 
أدواره أحلك من صفحاتهم السوداء ومل تصب االنسانية يف صميمها مبثل ما اصيبت بهم لذلك 
بات من الرضوري كشف مخططات املنرصين وأنشطتهم والعمل عىل إفشالها قبل أن ترسي 
يف اذهان وافكار ابناء املسلمني، لذا سأذكر جملة من انشطة املنرصين يف العامل ليقارن املسلم 

يف ذلك بني جهود اهل الباطل وجهود اهل الحق.  

املطلب الثاين 

النشاط التنصريي يف آسيا:
الشك اّن لديهم امكانات هائلة ال تجارى بفضل االموال السخّية التى ترصف لهم واملؤسسات 

والدول الكربى التى تحميهم واليك بعضا منها:
اللؤلؤ التي  ١- قاموا بطبع وتوزيع ماليني النسخ للكتاب املقدس يف قارة آسيا، ولعل عملية 
نفّذت سنة ١٩٨١ حيث تّم من خالل هذه العملية انزال وتوزيع مليون نسخة من اإلنجيل 
مسيحياً  الف   ٢٠ قام  حيث  البحرية   والقوارب  السفن  بواسطة  الصينية  الشواطئ  عىل 
صينياً تقريباً بنقل هذه الكمية بأقىص رسعة اىل داخل البالد ويف اعتقادهم انه اذا قتل أحد 

العاملني يف سبيل التنصري فإنه  يدخل يف الئحة الشهداء يف سبيل املسيحية.
٢-اعلنوا أّن هناك ٢٥ مؤسسة تنصريية تعمل ليل نهار بكل قواها يف دولة طاجيكستان االسالمية 

وبنوا كنائس راقية يف السنوات االخرية السيام بعد االستقالل من االتحاد السوفيتى.(١)  
لبناء  للمسلمني  السامح  لعدم  اليابان  عىل  بشدة  املساندة  والدول  التنصري  رجال  ضغط   -٣
مساجد هناك  اذ ليس للمسلمني سوى مسجد واحد  يف طوكيو علاًم باّن  عدد املسلمني يف 
اليابان يزيدون عن ٢٥٠ الف مسلاًم وال يوجد لهم غريه، وحاولوا بناء مساجد أخر فرفضوا، 

مع العلم

(١) انظر مجلة البيان، الصادرة ربيع االول سنة ١٤٢٠ه.
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 أّن التنصري يف اليابان قائم عىل قدم وساق حيث بنيت العديد من الكنائس هناك.(١) 
٤- قاموا بفصل دولة  نرصانية عن اندونيسيا االسالمية واعلنوا استقاللها انها تيمور الرشقية يف 
أطراف املحيط الهادئ وجعلوها مركزاً تنصريياً لهم(٢)  وما كان ذلك يحصل لرجال النصارى 

لوال جهودهم التنصريية.
املساجد  بعض  بهدم  اتاتورك  كامل  مصطفى  قام  التنصري  ورجال  االستعامر  من  بضغوط   -٥
ومنع  الالتيني  بالحرف  العريب  الحرف  وإبدال  كبري  متحف  اىل  أياصوفيا  مسجد  وتحويل 
الجمعة واغالق املدارس  العطلة االحد بدل  العريب وجعل  الزي  بالعربية ومحاربة  االذان 
االسالمية وكتاتيب تدريس القران الكريم ومنع الحجاب ورفض القوانني االسالمية وتطبيق 
القوانني املدنية الغربية،  هل ميكن ان يحدث هذا لوال جهود املنرصين  الكبرية ومن ورائهم 

من جيوش االستعامر؟
٦- ساهموا بترشيد شعب فلسطني وجعلوه مّرشداً يف أكرث من ١٣٢ دولة وجاءوا بشعب اشالء 
مرّقع جمعوه من ٥٩ دولة يقولون عنهم يهود وزرعوهم يف أرض فلسطني ويتكلمون ب 
١٠٠ لغة ومنقسمني اىل اكرث من ١٠٠ حزب سيايس وديني، وقد حموه بكل ما أوتوا من قوة 
عسكرياً واقتصادياً واجتامعياً ودولياً. وفق خطة مدروسة واليك نص التقرير للورد تربمان 

الذي كتبه سنة ١٩٠٧م قال فيه:
وأرضه  واحدة  لغته  العريب"  "الوطن  الخليج  اىل  املحيط  من  يسكن  واحد  شعب  (هناك 
متصلة ودينه واحد وماضيه مشرتك وآماله مشرتكة وهو اآلن يف قبضة أيدينا لكنه اخذ يتململ 

فامذا يحدث لنا غداً اذا استيقظ العمالق؟  ثم يقدم الحل املقرتح.
يجب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب بإيجاد دولة دخيلة تكون صديقة لنا عدوة ألهل 
املنطقة وتكون مبثابة الشوكة التى تخّز العمالق كلام اراد أن ينهض)(٣) فأنشؤا دولة ارسائيل 
التي اعلنت رسمياً عام ١٩٤٨ والغرب األورويب واألمرييك يقف معها واستخدموا أكرث من ٩٠ 
الفيتوضد أي قرار ميّس امن دويلة  ارسائيل و ضد العرب واملسلمني خالل نصف قرن  حق 

تقريباً.
٧-  تعد دولة بنغالدش من الدول الفقرية يف العامل حيث نشط فيها املنّرصون كثريا فبنوا كنائس 
تشرتي  حيث  االسامك  تعليب  رشكات  منها  ومؤسسات  ورشكات  ومستشفيات  ومدارس 
هذا  ويرصد  مضاعفة  أضعافا  لرتبح  وتصدره  وتعلبه  بخس  بثمن  السلع  نرصانية  رشكات 
الربح لغرض تنصري املسلمني  هناك اجل  انهم يستغلون الفقر والجهل واملرض لتحقيق 
اغراضهم كام ذكرنا يف املباحث املاضية. فأين احرتام معتقدات الغري؟ واين الحرية الفكرية 

والدينية؟(٤)

(١)  انظر مجلة املستقبل االسالمي،  الصادرة يف محرم ١٤١٩ ه. 
(٢) انظر مجلة البيان، الصادرة شعبان ١٤٢٠ه..

(٣) انظر التقرير كامال مرتجاًم اىل العربية من منشورات الجامعة العربية يف القاهرة ص٤٥.
(٤) انظر مجلة البيان، صفر سنة ١٤٢٠.
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املطلب الثالث

النشاط التنصريي يف أفريقيا
يسعى النصارى للسيطرة عىل افريقيا بحيث  اعلنوا اّن عام ٢٠٠٠ م ستكون افريقيا قارة 
نرصانية اذا بلغت النسبة ٥١./. ولكن الله تعاىل خّيب ظّنهم يف ذلك.واليك بعضا لجهودهم : 

أفريقيا  يف  وترعى  متلك  وحدها  الكاثوليكية  الكنيسة  اّن  اىل   ١٩٧٦ عام  احصائيات  تشري   -١
وحدها مليون ونصف كنيسة. حيث افتتح البابا يوحنا بولس الثاين كتدرائية القديس بولس 
بعد  افريقيا  أوسع معبد نرصاين يف  تتسع ل ٨٠٠٠ اآلف شخص وهي  التي  بابيدجان  يف 

الفاتيكان.
بلداً  ارسالية موزعة عىل ٣٨  الف  الثامنينات ١١١٫٠٠٠  االرساليات  يف عقد  بلغ مجموع   -٢
افريقياً وهو رقم قابل للزيادة عاماً بعد عام وبعض هذه االرساليات متلك طائرات تنقل 
يتم  ذلك  خالل  ومن  أفريقيا  أدغال  يف  املرىض  األفارقة  لعالج  وممرضات  وأدوية  اطباء 

التنصري.
ولقد كانت فرنسا وبعض اذيالها من املتطرفني قد تسبّبوا يف نكبة ١٢٠ ألف عائلة كانوا 

ضحايا العنف يف الجزائر حسب تقدير رئيسة الجمعية الوطنية لعائالت الضحايا.(١)  
التى ترسل مبرشين ٤٠٠٠ منظمة عام ٢٠٠٠م وارتفع اىل٤١٥٠ عام  املنظامت  بلغ عدد   -٣
٢٠٠٣م وعدد املنرصين ٥١٠٤٠٠٠ عام ٢٠٠٠م وارتفع اىل٥٢٥٥٠٠٠عام ٢٠٠٣م فكم عدد 
بليونا عام ٢٠٠٠م وارتفع اىل٣٢٠  الكنسية ٢٧٠  الدعاة؟هذا وبلغ عدد تربعات لالغراض 
بليونا عام ٢٠٠٣م فكم ارصد للدعوة اىل الله يا امة االسالم؟ وهل بلغك عدد الكمبيوترات 
لخدمة  يعمل  جهاز  فكم  ٢٠٠٣م  عام  جهازا  مليون   ٤٠٠ التنصري؟انه  لخدمة  املستخدمة 
االسالم؟ اما عدد محطات الراديو  والتلفزيون التبشريية فقد بلغ ٤٠٧٥ محطة  اخريا طبع 
االناجيل لعام ٢٠٠٣ م ٦٢ مليون نسخة  مبختلف اللغات هذه دراسة اعدها لستاذ جامعى  
وهو متخصص يف احصائيات التنصري من جامعة ريخت يف فرجينيا  واستاذ  الالهوت يف 

كلية ديرفيليد ايلنوى.(٢)  
٣- بلغ عدد املنّرصين يف أفريقيا وحدها عام ١٩٨٥م ١٤٠٦ه أكرث من ١١٣ الف منرص يرشفون 
عىل تعليم أكرث من خمسة ماليني طالب وطالبة وال تتوفر لدي احصائية حديثة عن عددهم 
األزهر  مزاحمة  وهو  كبري  لهدف  االمريكية  الجامعة  انشأوا يف مرص  ولقد  االن.؟  اىل حد 

واستقطاب الشباب اليهاوهكذا يتحدون العامل االسالمي يف عقر داره.
من  أكرث  اىل  ١٤١٦ه  ١٩٩٦م  سنة  يف  املنّرصون  فيها  يتحكم  التي  االذاعات  عدد  وصلت   -٤
سرياليون  يف  واحدة  اذاعة  اال  ميلكون  فال  املسلمون  اما  وحدها،  افريقيا  يف  اذاعة    ١٥٢
حيث  اهداها لهم امري الكويت. وهناك اذاعات خاصة موّجهة للصومال فقط تبث بلغات 

ولهجات افريقية

(١)   انظر التبشري واالستعامر، ص ٥٩ ¬¬أنظر الكوثر وهي متخصصة بقضايا التنصري عدد ٤٢ ص ٣٤.
(٢) انظر حارض العامل االسالمي، ٦٧٢ /٢ ومعاول الهدم والتدمري،  ابراهيم سليامن، ص ١٩.
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٥- بلغت املستشفيات واملستوصفات فيها أكرث من ١٦٠٠ مستوصفا ومستشفى كنيس ملحق 
الغذاء  يحملون  وسفنهم  بطائراتهم  سارعوا  الكوارث  من  كارثة  حدثت  وكلام  بالكنيسة 

والكساء والدواء يقدمونها بيد واإلنجيل باليد االخرى.
٦- ارتفعت قيمة الدعم املادي للمنرصين اىل اكرث من٣٫٥ مليارات دوالراً سنوياً يف بلدة النارصة 
يف السودان  وحدها وكانوا يحملون املرىض بطرق شتى عىل االعتقاد بأّن الذي يشفيه هو 

املسيح.(١)
٧- وصل عدد مدارس الالهوتية لتخريج املنرصين يف أفريقيا وحدها  اىل ٥٠٠ مدرسة الهوتية 
اعداداً  املنرصين  تعد  وكلها  القارة  أنحاء  يف  املنترشة  الكنسية  املعاهد  اآلف  اىل  باالضافة 

خاصاً وتدرسهم تدريساً الهوتياً.
الجهود  اليها وبعد  املنّرصين  افريقية متنع دخول  كانت هناك ١٤ دولة  م  ٨- يف عام ١٩٨٠ 

الضخمة يف تقليص ذلك اأصبح ٣ دول فقط متنعهم من الدخول اليها.
٩- يف عام ١٩٠٠م كانت نسبة النصارى يف أفريقيا ١٠٪ ٦ ماليني نرصاين فقط يف كل أفريقيا 
ويف عام ١٩٩٠م ارتفعت النسبة اىل ٣٧٪ حيث اوصل عدد النصارى يف أفريقيا عام ١٩٧٠  
اىل١٢٠٫٢٥٧٫٠٠٠ مليوناً ويف عام ١٩٩٩ بلغ عدد النصارى ٣٣٣٫٣٦٨٫٠٠٠ مليونا.(٢)  وكام 

ذكرت اننى اشكك يف ارقامهم واحصاءاتهم فهم يكذبون كثرياً يف ذلك.
فهذه دولة مالوي اسالمية نسبة املسلمني ٦٦٪  حيث اعلنوا أّن املسلمني أصبحوا ١٧٪ فقط 

مبكر صليبي كاذب والقساوسة يصولون فيها ويجولون مع تعتيم اعالمي دويل فظيع.
منقطع  لها اهتامماً  أفريقيا وأوىل  اىل  بزيارات متكررة  الثاين  البابا يوحنا بولس  قام  ولقد 
النظري. ولقد ّرصح يف كلمة القاها مبناسبة ذكرى ميالد املسيح يف روما عام ١٩٩٣م لدى استقباله 

وفد اساقفة افريقيا حيث قال ما نصه:
(ستكون لكم كنيسة افريقية منكم واليكم وآن الفريقيا أن تنهض وتقوم مبهمتها الربانية 

وعليكم ايها االساقفة تقع مسؤولية عظيمة اال وهي تنصري أفريقيا كلها يف عام ٢٠٠٠م )(٣).
هذا ولقد قام البابا بثالث زيارات ألفريقيا خالل خمس سنوات فطاف فيها رشق افريقيا 
وغربها وجّند كل طاقات الكنيسة املادية والعلمية وبالتنسيق الكامل بني الفاتيكان ومجلس 
الكنائس العاملي وغريها من الهيئات التنصريية من أجل هدفهم املنشود اال وهو تنصري القارة 

األفريقية مع نهاية القرن العرشين، 
ولكّن الله خّيب ظنهم وابطل جهودهم وانتهى قرن العرشين وهم ال ميثلون اال ثلث القارة 
واملكر  والخداع  كالحيل  الخبيثة   باساليبهم  فانه  الناس  استقطبوا  كيف  اما  تقدير  اكرب  عىل 

وارضب

(١) مجلة الرابطة العامل االسالمي، العدد ٣٦٨ ومجلة الكوثر، العدد ٢ ديسمرب ١٩٩٩ واحذروا االساليب الحديثة ٥٦-٥٧.
(٢) انظر التبشري واالستعامر، ص ٣٤ وانظر احذروا االساليب الحديثة، ص ٥٦ والتنصري يف االدبيات العربية، ص١١٣.

(٣) انظر الكوثر عدد٤٦ ص٣٤.
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 لذلك مثال  تتعمد بعض املؤسسات التنصريية اىل الدس ونرش سور مختلقة لالفرتاء عىل 
القران الكريم حيث نرشوا عىل مواقع االنرتنت سورة املسلمون  تقليدا لسورة املؤمنون  احدى 
سور القران الكريم  واعاد نرشها موقع يهودى تجد النصوص املزورة. وكذلك عن طريق االغاثة 

واستغالل الغذاء والكساء والدواء. وسكوت العامل االسالمى  املذهل عنهم أمام ما يجرى.
  واغلب من جاء من املنرصين اىل هناك ال صلة لهم بالدين النرصاين حقيقة فهو عندهم 

امر ثانوي جداً بل غايتهم الكربى وراء اهدافهم املعلنة هو الكسب املادي والربح التجاري 
ولقد اكتشف يف افريقيا مؤخراً أّن الكنيسة ما هي اال مرشوع تجاري وأّن االطفال األفارقة 
املساكني يؤخذون اىل مدارس التنصري من أجل مزارع اإلرساليات اوالً ثم التعليم ثانيا. فاملنّرصون 
كام ذكرنا سابقاً يف حقيقة امرهم ما هم اال سامرسة وجواسيس من ذوي االطامع الشخصية 

واملصالح الخاصة.
املنشودة  اإلسالمية  الوحدة  وإبعادها عن  األمة  العظيمة يف سبيل متزيق  الجهود  بذل    -١٠
أن  ويجب  اإلسالمية  الوحدة  شوكة  كرس  يف  مهم  عامل  التنصري  (ان  سيمون  القس  قال 
بني  تتغلغل  أن  النرصانية  تستطيع  الوحدة حتى  التفكري يف هذه  مجاري  بالتنصري  نحول 

املسلمني).
وعىل سبيل املثال قام املنّرص زومير باإلندساس بني ابناء االزهر يف زي طلبة العلم ثم راح 
يوزع منشورات لتوقع الفتنة الطائفية بني املسلمني واالقباط. هذا وقد حاولوا تقسيم الصومال 

اىل ثالث دول وبنوا يف مقديشو اربع كنائس وليس فيها نرصاين واحد وامثال هذا كثري.
١١- االهتامم برياض االطفال ودور االيتام وتعليم الصغار اميا اهتامم يقول املنرص املشهور جون 
موط (يجب أن نؤكد يف جميع ميادين التنصري جانب العمل بني الصغار ترانا مقتنعني بأن 
نجعلهم عمدة عملنا يف البالد االسالمية وان األثر املفسد يف االسالم يبدأ باكراً جداً من أجل 
ذلك يجب ان يحمل االطفال الصغار اىل املسيح قبل بلوغهم الرشد وقبل ان تأخذ طبائعهم 
اشكالها االسالمية)(١) ولقد كتب دوغالس مقاالً عنوانه كيف نضم الينا اطفال املسلمني يف 
الجزائر ذكر فيه (ان مالجئ قد انشئت يف عدد من اقطار الجزائر يف شامل افريقيا ألطفال 

الفقراء إلكسائهم وايوائهم احياناً ثم قال:
ان هذه السبل قد ال تجعل االطفال نصارى لكنها ال تبقيهم مسلمني كابآئهم ومثل هذه 

الجهود يبذلها املنّرصون يف شامل أفريقيا ).(٢)
وكانت فرنسا توقع عقوداً مع األرس الفقرية تقدم مبوجبها اىل هذه االرس مساعدات غذائية 
من أرز وخبز كل شهر لقاء ان يختاروا أحد اطفال االرسة دون الخامسة ثم يرىب تربية مسيحية 
ويرسل اىل فرنسا إلكامل الدراسة الالهوتية ثم يستخدم بعد ذلك يف اعامل التنصري ويحقق 
السنغال  جمهورية  رئيس  سنجور  اّن  الشديد  ولالسف  السنغال  يف  النرصاين  الغرب  مصالح 

السابق

(١) انظر التبشري واالستعامر، ص ٦٨.
(٢) املصدرنفسه، ص ١٩٤.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٢٦٥

يف بيان التنصري وما يتعلق به

زالوا  ال  واخوانه  ابويه  اّن  مع  التنصري  فريسة  وقعوا  الذين  االطفال  هؤالء  احد  كان   
مسلمني.(١)

١٢- استغالل الصحف اليومية واالسبوعية باالضافة اىل النرشات والدوريات يف افريقيا  حيث 
يعلن املنّرصون هناك انهم استغلوا الصحافة اميا استغالل للتعبري عن االراء املسيحية داخل 

القارة السوداء بعد أن درسوا طبيعة املجتمع االفريقي هناك.
١٣- استغالل مواقع االنرتنت وهذا أسلوب معارص سلكوه حديثا الستقطاب الشباب االفريقي 

اليهم من خالل املواقع املغرية لهم واملفسدة أحيانا اخرى.
١٤- لهم جهود جّبارة يف إبعاد املسلمني الحقيقيني عن القيادة السياسية ليخلو لهم الجو كام 
ذلك   ومع   ٪١٥ والنصارى   ٪٦٥ املسلمني  نسبة  السرياليون  املثال يف  سبيل  فعىل  يشاؤون 
الجمهورية  رئيس  منها  وزارياً  مقعداً   ٢٢ اصل  من  مقعداً   ١٧ عىل  يسيطرون  فالنصارى 

ورئيس الوزراء والخارجية واملالية واالعالم  فامذا يحدث لو كان العكس يجرى هناك؟. 
وكذلك السنغال نسبة املسلمني فيها ٩٥٪ ويف افريقيا الوسطى ٥٠٪ ويف غامبيا ٨٥٪ وتنزانيا 
٥٠٪ واثيوبيا ٥٠٪ وتشاد ٨٥٪ ومايل ٩٤٪ كلها ذات اغلبيات اسالمية تحكمها أقلية نرصانية 

وكذلك يف لبنان ٥٧٪ مسلمون عىل اقل تقديروالحكم للموارنة النصارى.
ترون مخططاته واضحة  انتم  له، وها  ما يحلو  املسلمة ويعمل  افريقيا  فالتنصري يجتاح   
وجلية للعيان و جنود التنصري يواصلون الليل بالنهار ويعملون من اجل القضاء عىل االسالم 
واخراج املسلمني منه وانا اتوّجه اىل املسلمني كافة يف مشارق العامل االسالمي ومغاربه بهذه 

الكلمة.
  يا أمة االسالم تحّركوا لرد كيد اعداء الله ولرن الله تعاىل من صدقنا وتضحياتنا ما يكون 
سببا يف نرصة دين الله ولنحّث الخطا يف طريق استعادة هويتنا االسالمية وال بد من الدفاع 
الجاد واملستميت عن عقيدتنا وديننا الحق واذا اردتم أن تعرفوا ماذا يفعل املنشار التنصريي 

فأقروا ما ييل:
يف مدينة مرت يف شامل دولة كينيا املسلمة وهي احدى الدول التابعة للقارة االفريقية- 
حيث يبلغ سكان هذه البلدة ٨ االف نسمة جميعهم مسلمون جاءهم منّرص ايطايل قبل ١٨ 
عاماً فسكن بينهم وكان يحمل معه قضية كربى  ولديه هدف عظيم اال وهو تنصري هذه البلدة 
املسلمة واخارجها من االسالم. جاء ومعه ماليني الدوالرات لتحويل هؤالء املسلمني اىل نصارى 

ومن التوحيد اىل التثليث فاتبع معهم هذه الخطوات االتية  بطريقة التدرج:
- اول عمل قام به هذا املنّرص يف مدينة مرت. هو بناء كنيسة ومركز كنائيس يتكون من مركز 

صحي ومستودع لالغذية وقسم داخيل لسكن الطلبة ومعهد لتعليم النرصانية.
- قام باحضار اطباء ومعلمني يتقنون فن التنصري وتوزيع املواد الغذائية لكل مسلم تصل عن 

طريق  املركز بغّض النظر عن دخوله يف النرصانية ام ال.
- استطاع بسبب غياب الحصانة االسالمية وعلامء املسلمني والدعاة أن يتكفل بـ ٧٠٠ طالباً 

من 
(١) انظر احذروا االساليب الحديثة، ص ٧٠.
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اوالد املسلمني ويتابعهم وينفق عليهم طيلة مراحل الدراسة.
- خّصص كسوة لكل من يدخل الكنيسة اىل جانب الغذاء واملال فاستقطب ٢٥٠٠ طالباً مسلاًم 
عن هذا الطريق اال اّن بعض الشباب يأتون الكنيسة فاذا سمعوا النداء للصالة ذهبوا اىل 
املساجد ألداء الصالة، ويحرضون الكنيسة يوم االحد كل اسبوع ففّكر هذا الخبيث فوضع 
نظاماً غريباً وجعل الحضور للكنيسة خمس مرات يف اليوم حيث أمر برضب الناقوس يف 
الفجر والظهر والعرص واملغرب والعشاء فكل من هّم بالذهاب اىل املسجد يقال له كام 
عندكم خمس صلوات فعندنا كذلك فأخذوا يتوافدون عىل الكنيسة وانقطع بعض السّذج 

منهم  عن املساجد متاماً بهذا الخداع.
صفوف  يف  هؤالء  يتغلغل  حتى  وذلك  اسامئهم  تغيري  من  تنرصوا  الذين   املسلمني   منع   -

املسلمني وينرشون سمومهم ويشجعونهم اىل الدخول يف النرصانية من حيث ال يعرفون
- آوى ٣٠٠ ارسة مسلمة واغدق عليهم األموال بسخاء من أجل ترغيبهم يف النرصانية.

املدنية  اىل  النرصانية  تعاليمه  ولنرش  سمومه  لبث  وارسلهم   ٪٧٠ التالميذ  هؤالء  من  جّند   -
مجاورة وهى آسيوا وغريها والتي سّكانها يزيدون عىل ١٠٠ الف نسمة حيث مل تسلم هذه 
البلدة من رشوره ودعوته. وهكذا غزاهم بفكره وماله وخبثه فجعلهم مرتدين وبأسامء 

اسالمية واستغل جهلهم باالسالم.
كّلفه ١٫٥٠٠  اقتصادياً حيث عمل مرشوعاً زراعياً  - سلك مع رجال البالد التي غزاها مسلكاً 

مليون دوالر أمريكيا ليكون ريعه يف سبيل التنصري.
- لجأ اىل طريقة خبيثة وألّول مرة يلجأ ملثلها أمثاله هناك، حيث قام بإرسال اتباعه ذوي االسامء 
االسالمية بأموال كثرية إلغراء وافساد أزواج وزوجات املسلمني لتشويه سمعتهم وإلسقاطهم 

امام االخرين.(١)
- تعاين هذه املنطقة من عدم وجود مركز اسالمي وقّلة وجود الدعاة، االمر الذي جعلها  مرتعا 

خصبا تخضع ملثل هذا الشيطان االنيس املارد واعوانه.
الحق  اهل  الحق.فاذا سكت  أهل  بسكوت  قال  الباطل؟  ينترص  متى  الحكامء  ألحد  قيل 

انتفش الباطل.
السنني  عرشات  منذ  يخططون  فهم  ورجاله   الفاتيكان  يعمله  مام  فيض  من  غيض  هذا 
لتحويل القارة االفريقية ذات االغلبية االسالمية اىل ان تكون عام ٢٠٠٠ م قارة نرصانية فاين 

اغنياء وتجار املسلمني وهم يرون تاجراً نرصانياً فعل كل هذا يف شامل كينيا املسلمة.؟

الكاتب محمد  بقلم   ٧ الخميس ١٩٨٧/٢/٢٦ ص  يوم  الصادرة  الكويتية  السياسة  املنّرص يف جريدة  تفاصيل هذا  انظر   (١)
سليامن الشمري.
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املطلب الرابع

النشاط التنصريي يف أوروبا
أّن أوروبا تسكنها اغلبية نرصانية وهي قارتهم أالم كام يقولون، وعىل الرغم من  ال شك 
اّن الدين النرصاين قد غزاهم من آسيا من فلسطني وانترش يف أرجاء أوروبا بعد أن حرّفه  لهم 

الرسول بولس ومن جاء بعده.
ولكن مع هذا كان للدولة العثامنية جهوداً عظيمة يف فتح بلدان  كثرية يف  أوروبا وأولها 
القسطنطينية  التى كانت فيها اعظم واكرب كنيسة رشقية لالرثذوكس ثم تتابع فتحهم ألوروبا 
ففتحوا كال من ألبانيا ويوغسالفيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكوسوفا حتى وصلوا اىل أسوار 
فيينا. ولوال جهود الصفويني الستمر فتح اوروبا وألطبقوا عليها من جهة الغرب وألعادوا فتح 
ما فعله رجال  اذكر  ان  األسطر  ارادة يف ذلك وأريد يف هذه  لله  االندلس من جديد  ولكن 

التنصري واالستعامر باملسلمني هناك:

أ- نشاطهم يف جمهورية ألبانيا االسالمية:

اّكد الدكتور سليم موتشا مفتي البانيا ورئيس املشيخة اإلسالمية هناك ماييل:
- انهم فرضوا عزلة رهيبة عىل الشعب االلباين املسلم  بحيث جعلوه افقر الشعوب يف القارة 

االوروبية وذلك بسبب نسبة املسلمني املتزايدة  يف هذه الدولة فهم  اكرث من ٧٥٪.
ومورست ضده ابشع صور االرهاب عىل يد العصابة الشيوعية بقيادة أنور خوجة ورامز 
عليا ألكرث من خمسني عاماً بحيث جعلوا الشعب يعاين من البطالة والضغوط االقتصادية قال 
املؤّرخ الربيطاين ويلز ( وكانت أوروبا مهيأة للدخول يف اإلسالم يف اوائل القرن السادس عرش 

لكن الكنيسة بذلت جهوداً ضخمة لصدها عن اإلسالم ).(١)
- بذلت  منظامت التنصريية هناك جهودا  ّجبارة ملحو الذاكرة االسالمية للشعب االلباين وقد 
نجحت هذه املؤسسات يف اخرتاق مختلف الدوائر االلبانية حيث تزايد عدد منظامتهم يف 

البانيا وحدها ١٢٥منظمة لتذويب هوية االلبان املسلمني.
- استهدفوا الشباب الراغب يف السفر اىل الدول  األوروبيية األخرى ومارسوا ضغوطا غري طبيعية 

لتغيري دينه واسمه ليك يستطيع العمل واالقامة يف أوروبا.
فتأمروا عليه  االسالمي  والعامل  البانيا  بني  الصالت  احياء  بريشا  االسبق صالح  الرئيس  - حاول 
وافشلوا مرشوعه وابقوا البانيا نهباً للتنصري واملاسونية التي أكلت األخرض واليابس يف قلعة 

االسالم البلقان.
واالفالم  الجنسية  وبالصور  للشعب  الحكومة  تقدمها  التي  الربوية  بالقروض  اغرقوهم    -

املنحّلة 

(١) انظر معامل تاريخ االنسانية،ويلز، ترجمه عبد العزيز توفيق جاويد، ص ٣/٩٦٦.
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عالوة عىل قيام مؤسسات حكومية بطرد اي فتاة محجبة من الجامعات التي تديرها الدولة.
- اما عن واقع املساجد يف البانيا فهي قليلة فمدينة تريانا العاصمة ال توجد بها سوى ٦ مساجد 
قدمية، واالقبال عليها ضعيف جداً نظراً لضعف الوازع الديني ومحاربة الدولة العلامنية 
للشباب املسلم هناك ونتيجة الدور التخريبي الذي تقوم به منظامت التنصري هناك من 

تنفري الشباب من املساجد مع العلم أّن بناء الكنائس قائم عىل قدم وساق فيها(١).
ومع ذلك فهناك مشكلة اخرى اال وهي افتقار املساجد لوسائل التكييف ففي الشتاء حيث 
اال  الباقية، بحيث تجد  املساجد  الدولة بصيانة  القارس فال توجد تدفئة، وعدم اهتامم  الربد 
الجدران املتصدعة والفرش بالية، وال تزال املدن ذات االغلبية املسلمة تشكو من افتقارها اىل 

املساجد.(٢) 
ولقد عمل انور خوجة وحزبه امللحد باتجاهني ١- محاربة االسالم والقرآن  الكريم خاصة  
٢- فتح أبواب التنصري هناك ولكّن الله تعاىل سّلم وأخذ شباب االسالم هناك يدركون املؤامرة 
ويعرفون ماذا يراد لهم؟ مع  تعتيم كامل عىل هذا البلد وعزله متاماً عن العامل االسالمي يف كل 

يشء وحاول مسخه.

ب- نشاطهم يف جمهورية البوسنة والهرسك:

اّن التكتل الصليبي مل يكن يف يوم من االيام اشد تأمراً عىل االسالم منه اليوم والعامل االسالمي 
مل يكن يف يوم من االيام اشد هواناً عىل نفسه وعىل الناس منه اليوم وال اشد ضعفاً وتخاذالً 

وضياعاً يف كل اتجاه كام ذكر ذلك االستاذ محمد قطب رحمه الله(٣)
(سبق ان ذكرت نتفاً مام عاىن منه املسلمون يف ا لبوسنة من مذابح عىل أيدي الرصب فيام 
مر من صفحات اذ أّن اللغة اي لغة ال متلك الفاظاً محدودة تصف بها االشياء والواقع يف نطاق 
كلامتها وحروفها فهي ال تفي بالوصف اذ انهم يريدون اقامة رصبيا الكربى عىل غرار ارسائيل 

الكربى ممتدة يف أرض البوسنة والهرسك.)
حيث يقول وزير االعالم الرصيب امام املأل ويف وضح النهار( نحن الصليبيون الجدد نحمي 
أوروبا من خطر االسالم وان لبالدنا مهمة تأريخية  وهي حامية أوروبا من االسالم)(٤)  واملطلع 
عىل ما جرى و يجرى هناك يرى بأم عينيه كيف بدأو بحرق املزارع واملصانع وهدم اكرث من 
٧٠٠ مسجدا وقتل أكرث من ١٠٠ الف من املسلمني حيث يقتلون الرجال ويستبقون النساء ال 
للخدمة وامنا لالغتصاب واملتعة ) قال الدكتور يوسف القرضاوي  (عندما  كنا يف مؤمترهناك 
الغزايل  أنت والشيخ محمد  االخوات هنا مبجيئك  لقد عرف  البوسنة  قال د. مصطفى مفتي 

ويسألن ما

(١) انظر جريدة السبيل االردنية،عدد ٦١٩ ص ١١ الصادرة يف ٢٢-٢٨ ترشين الثاين/٢٠٠٥ يف لقاء مع مفتي البانيا بعنوان  
التبشري ينهش الجسد االلباين املسلم.

(٢) انظراملصدر نفسه.
(٣) انظر دروس من محنة البوسنة والهرسك،  محمد قطب،ص ١٠.

(٤) انظر فتاوى معارصة، ٦٠٩-٢/٦١٢ وكتاب خطب القرضاوي،  ٣/١٨٠/١٧٩.
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 العمل يف هذا الحمل الذي يف أرحامهن الذي جاء نتيجة االغتصاب؟ ماذا يفعلن الفتيات 
عن  مثله  لقد سمعنا  سؤاالً جديداً  ليس هذا  اغتصاباً؟ويقول  الاليئ حملن  واألبكار  العذارى 
أخواتنا يف إريترييا حيث اغتصبهن الجنود الصليبيون! وفعل مثل ذلك بالفتيات املسلامت يف 

سجون بعض الدول العربية؟).(١)
 ويقول القرضاوي ايضا ( صليت الجمعة يف مسجد املركز اإلسالمي وهو املسجد الوحيد 
اآلن يف وسط البلدة يف البوسنة ويف أعظم ميادينها فقد حّوله املارشال تيتو يف عهد الشيوعية 

اىل متحف واستبقى املآذن األربع والزال يسمى املكان مبيدان الجامع )(٢).

ج- نشاطهم يف إقليم كوسوفا 

      مل يكن إقليم كوسوفا يف يوغسالفيا السابقة  أحسن حاال من البوسنة والهرسك لقد 
الجدد  التنصري  رسل  الرصب  وافرغ  هناك  املسلمني  ضد  قوة  بكل  سيوفهم  املنّرصون  اعمل 
سمومهم يف هذا اإلقليم اإلسالمي، مام حدا بالشاعر محمد عبد الرزاق ان ينّظم قصيدة يف 

وصف ما جرى هناك فانشد: 
جشع فـي  األكــــــــــــــواخ  تلتهم  فالـنار 

ينتشـر ــســاحــات  ال يف  ــح  ــذب وال والــقــتــل 
مسـاجدنا يف  ــدّوي  ـــ ي ــاص  ــرص ال صـــوت 

ويحتكر ــا  ـــ ـــ رعــب ــؤهــا  ـــ ميــل ـــــوت  وامل  
أفـل بــال  ــيــال  ل لــهـــــا  ــار  ـــ ــبــح صـــ ــصـــ وال

قمـر وال  ــو  ــزهـــ ت ــه  ـــ ــوق ف أنــجــــــــم  ال 
بغــدرهم ــيــفــوا  رساي قصـف  بعـد  ــن  م

مكروا إذ  الحـقد  لسمـوم  ننتبه  مل   
مبحـرقة تــهـــــوي  كــــــــوســوفــا  ــوم  ـــ ـــ ــي وال

ويفتخــر ــدا  حــق يدعمهـا  والــكــفـــــر   
يجرفـنا والظــلم  يقـتلنــا  ــبـــــؤس  ال

ظـفـر وال  فـــــــوز  ــا  ـــ ـــ ــن ــادف ــص ي ـــال  ف
نطقت صـرخة  فـي  كوسوفـا  قلب  مــن 

والشجر والـــطـــري  رددهــــــــا  ــون  ـــ ـــ ــك ال

(١) انظر مؤامرة الغرب عىل االسالم، ص١٤٠.
(٢) انظر كتاب خطب القرضاوي، ٣/١٧٦.
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أينكمـوا؟ إســــــــالم  يــا  الحمية  أيـــــن 
السفــر؟(١) أعــيــاكــم  أمـــــا  ديــنــي  ــاء  ــن أب

هذا وقد حاولت أن أحيص ما فعله املنّرصون الرصب هناك فوصلت اىل ما يىل:
- عدد القتىل وصل اىل أكرث من ٣٠٠٠ االف مسلام وليس ٦٠٠ كام يرّوجون اي مبعدل ١٥ قتيل 

كل يوم.
 - الالجئون واملّرشدون وصلوا اىل  الف٥٠٠ الف الجىء وليس ٢٥٠ الف كام يقولون.

- عدد املغتصبات من املسلامت تجاوز ١٠٠ مغتصبة وقد كتمت هذا وسائل االعالم متاما.
- زج يف السجون واملعتقالت أكرث من ٣٠٠٠ االف من املسلمني معظمهم من الشباب.

- يوماً بعد يوم يكتشفون مقابر جامعية للمسلمني جديدة وقد صورتها وسائل اإلعالم آنذاك 
حيث ذكروا أنهم عرثوا عىل ٥٠٠ مقربة جامعية تحتوي عىل أكرث من ١٠ آالف قتيل يف كل 

األقليم.(٢)
- قام الرصب بحرق كل قرية يحتلونها وهدم مساجدها حتى ال تقوم للمسلمني قامئة هناك.

- تدمري مصانع املسلمني واملستشفيات واألماكن الحيوية بل والبنية التحتية يف كوسوفا حتى 
مطاحن الدقيق يف بلدة ليبياوي التى كانت تنتج ٣٠٠ الف طناً من الدقيق قد احرقوها 
ومل يتحرك من العامل اإلسالمي تجاههم اال دولتان تركياحيث أرسلت عددا من الشاحنات 

واألردن  حيث أرسلت طائرة إغاثة تحمل الغذاء والدواء وإسكان بعض املرشدين.(٣)
 أما التعزيزات الرصبية فكثرية حيث وصلت اىل هناك ٤٠ دبابة وعربة مصّفحة لشّن املزيد 
من الهجامت وذكر بعض املراقبني أن قافلة مكونة من عدد من الحافالت فيها ما يزيد عن ١٠ 
االف شخص اختفت متاما ومل تصل اىل أية نقطة حدود و من املرّجح أنها أبيدت يف كوسوفا  
وقد عتموا عليها هذا وقّدرت الخارجية األمريكية عدد الذين فقدوا من أهل كوسوفا من الذين 
هم قادرون عىل القتال خالل حمالت الرصب بنصف مليون شخص (٤) اما لو بحثت يف اعاملهم 
الكتب  او طبع  الكنسية  املجمعات  او  الالهوتية  املدارس  وإنشاء  الكنائس  بناء  التنصريية يف 

التنصريية وتوزيهع الكتاب املقدس وغري ذلك لرأيت العجب العجاب.
باإلتحاد  أمام ما يسمى  الجامعي كان معلوماً وظاهرا  العرقي والقتل  التطهري    كل هذا 
األورويب وهم يغّضون الطرف عنه كأنهم متفقون عىل هذا بل عىل تطهري أوروبا من املسلمني 
ليكون اإلتحاد األورويب اتحادا نرصانيا ونادياً مسيحياً وهذا الذي يدعهم يرفضون دولة تركيا 

اإلسالمية ألن تكون عضوا يف اإلتحاد األورويب.

(١) انظر مجلة الدعوة،عدد ٧٨ ص ٤٢ الصادرة يف جامدى سنة ١٤١٩ ه سنة ١٩٩٨.
(٢) انظر املصدر نفسه، عدد ٧٨ ص ٢١ الصادرة يف جامدى االخرة سنة اكتوبرسنة ١٩٩٨م.

(٣) انظر مجلة البيان، الصادرة يف لندن بتاريخ ربيع االول ١٤٢٠ ص٤٢.
(٤) انظر مجلة االرسة،الصادرة يف رمضان ١٤٢٠  ص٤٣.
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وإال فامذا نفّرس ماحدث يف سنة ١٩٩٥ يف إبريل حيث اصدر وزير الداخلية الفرنيس شارل 
باسكو أمراً مبصادرة كتاب  الحالل والحرام يف االسالم  للدكتور يوسف القرضاوي الذي اّلفه سنة 
١٩٥٨ وقد ترجم اىل عرش لغات ووزع يف فرنسا سنة ١٩٩٢ فمنعوه وصادروه بحجة أنه يحمل 

بني دفتيه روحا عدائية للغرب وانه يهّدد القيم التي تقوم عليها الجمهورية.
بينام نجد كتاب اآليات الشيطانية لسلامن رشدي الذي يطعن بالقرآن الكريم ونبي االسالم 
قد روجوا له واطلقوا عليه لقباً التحفة األدبية ولقد حمته بريطانيا من غضب املسلمني وحينام 
زار سلامن رشدي فرنسا رسميا يف سنة ١٩٩٣ فاستقبله   قال وزير الرتبية الفرنيس جاك النج 
قائال (إّن سلامن رشدي هو موضع ترحيب يف فرنسا) وقال (إّن أفكار سلامن رشدي تدخل يف 
إطار حرية التعبري الذي تقدره فرنسا) وزارها سنة ١٩٩٥ واستقبله وزير الخارجية يف باريس 
قائال (إّن فرنسا سوف تطالب وزراء خارجية اإلتحاد األورويب مناقشة كيفية الضغط عىل إيران 

إللغاء فتوى إهدار دم سلامن رشدى.)
وهذا قد بلغت عدد املساجد التي دّمرت يف كوسوفا ما يزيد عىل ١٠٠ مسجد واصيب ٢٠٠ 

مسجد آخر بارضار مادية.(١) 
النصارى عىل مر  التي لعبت دورا يف جذب ماليني  انهم يقاومون قوة العقيدة االسالمية 
التأريخ للدخول يف االسالم قال ولفردكانتول سميث (االسالم هو القوة الوحيدة التي انتزعت 

من املسيحيني تقريبا اناسا دخلوا يف الدين الجديد وآمنوا به ويقدرون بعرشات املاليني.)(٢) 
     وكذلك تجد يف دولة زامبيبا الذي يحكمها نرصاين يف حني النصارى ال يزيدون عن ٢٥٪ 
عىل أقىص تقدير والكنيسة هناك تقود نوعا من الدكتاتورية والقهر والسيطرة عىل كل الشعب 
باسم النرصانية فاينحرية األديان؟وأين املنظامت التي تنادي بحرية الفكر عند املسلمني؟ولقد 
املسلمني  أبناء  من    ٪٥٠ باّن  علام  اإلعالم  وزير  ونائب  وزراء  القساوسة  من  اثنني  تعيني  تم 

يلحقون أوالدهم ويسجلونهم يف مدارس نرصانية خاصة.

املطلب الخامس

النشاط التنصريي يف قاريت امريكا
 من املعلوم اّن  النصارى هناك هم األغلبية اذ يزيدون عىل ٦٠٪ من الربوتستانت والباقي 
من بقية الطوائف األخرى  واملتتبّع  لهم يجد لهم  أعامال جباّرة يف خدمة التثليث واليك بعضاً 

منها:
- انطلق من الواليات املتحدة األمريكية وحدها ٢٤٧ مرشوعاً تنصريياً منذ عام ١٩٠٠.

- قاموا باعامل كبرية وجمعوا أمواالً طائلة لبناء الكنائس واملجّمعات الكنسية.

(١)  انظر مجلة البيان،  الصادرة يف لندن يف رجب ١٤٢٠.
(٢) انظر االسالم يف العامل الحديث، ص ١٠٩-١١٠ ولفرد كانتول سميث.
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- استخدموا امواال مغسولة اي غريرشعية تّم متريرها عرب مشاريع تنصريية. حيث جمعوا ماالً 
نتيجة  إنهار سنة ١٩٨٨  ولقد  املتحدة،   الواليات  دوالرا يف  مليون   ١٥٠ يزيد عىل  ضخاًم 

فضيحة أخالقية وإدارية تتعلق بكبار املنّرصين هناك.(١) 
- وقدمياً يف سنة ١٥٢٣م أمر امللك األسباين بتنصري الهنود الحمر باألمريكيتني بالقوة حيث متّكن 
الرهبان الفرنسيسكان من تنصري مليونا هنديا أحمر يف املكسيك خالل سبع سنوات فقط 
وكانوا ينّرصون أحياناً كام يذكرون ١٤٫٠٠٠ الف شخص يف يوم واحد، وكام ذكرت نحن نشّك 

يف كثري من إحصاءاتهم ألنها من مكرهم وأساليبهم إلغواء الناس.
ويف مسح جرى مؤخرا بني اعضاء الكونجرس االمريىك تبنّي اّن هناك ١٥٠عضوا  كاثوليكيا 
منهم ٩١ دميقراطيا و٥٩ جمهوريا وهم ميثلون الشامل الرشقى من الواليات املتحدة ومنطقة 
البحريات العظمى وكاليفورنيا، اما املعمدانيون الربوتستانت فيبلغون ٧٢ نائبا، واما امليثودست 
املنهجيون الربوتستانت فبلغوا  ٦٥نائبا ثم الربسبيتارين وعددهم ٤٩ نائبا ويبلغ عدد النّواب 
اليهود ٣٧نائبا وهناك ٤١نائبا من اتباع الكنيسة االنجليزية الربوتستانتية و٢٠  من اللوثريني 
الربوتستانت و١٥ نائبا من املورمون، كام يوجد نّواب الدين لهم، ولكن اليوجد أي نائب مسلم 
رغم اّن عدد املسلمني يزيد عىل٦ ماليني نسمة يف الواليات الكتحدة فاين الحرية املزعومة؟ 

واين العدالة يا دعاة حقوق االنسان؟(٢) 
الكربى لهم،  الدول  الهائلة وتأييد  العمالقة واإلمكانيات  الجهود     ومع كل ما سبق من 
وفتح كل املجاالت لهم نجد التنصري بني املسلمني مل يجد طريقه اال يف صفوف الجهلة والسّذج 
والبسطاء من أبناء املسلمني، أما الذين لهم اأدىن معرفة بالدين فإّن من الصعوبة مبكان أن 
يتغلغل التنصري بينهم لذلك يلجؤون اىل أساليب خسيسة ليكسبوا من خاللها العوام والبعيدين 

عن الدين واملحسوبني عىل اإلسالم زوراً وبهتاناً.
 وأريد من هذه الدراسة أن أوّجه كلمة اىل الغيورين ألقول لهم:

هل يقف املسلمون مكتويف األيدي امام هذه الحمالت التنصريية القوية؟ كال، ال ميكن أن 
نقف هذا املوقف ألننا اصحاب رسالة واحفاد اولئك االبطال الذين فتحوا ثلث العامل بثلث قرن 

من الزمان.
بأي حق نرى بعض ابناء املسلمني يقذفون يف صهاريج التثليث وبوتقة الصليب ونحن نقف 
ملاذا  التوحيد عالنية  أبناء  تغزوا  الصليب  ! وجيوش  ما يحدث  امام  األيدي متفرجني  مكتويف 
ال نستخدم االساليب املتاحة لنا واملرشوعة ال املزيفة وغري النزيهة التي يستخدمونها ضدنا؟ 
فدعوتهم واضحة كوضوح الشمس يف رابعة النهار بدون مضايقات، السيام دعوتنا لها اطارها 
املسموح بها رشعاً وسوف يبارك الله تعاىل بالعمل وإن كان قليًال صادقاً ومخلصاً أمام الكثري 

املزيف.

(١) االشارة هنا اىل القسيسني االمريكني باكري وجيمي سواغارت قائدي منظمة مجالس الله هناك.
(٢) انظر مجلة الكوثر عدد٢١ ص٣٤.
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املبحث التاسع

عالقة التنصري بجهات ومؤسسات

إّن لرجال التنصري جهودا عظيمة يف ميادين كثرية سأتناولها بإيجاز حتى يّطلع القارىء متاما 
عىل حجم املؤامرة الكربى ضد العامل اإلسالمى.

املطلب األول

التنصري واالسترشاق

 عرّف االسترشاق  بتعاريف عدة اذكر بعضا منها :

- (هو عبارة عن اشتغال طائفة من الباحثني من الغرب بدراسة علوم وحضارة وأديان الرشق،  
فاطلق عليهم لفظ  املسترشقني).(١)

الوجود واملعرفة بني  أّن هناك اختالالً جذرياً يف  - وقيل هو  إسلوب فكري غريب يقوم عىل 
الغرب والرشق وإّن األول يتفوق عىل الثاين). (٢)

- وهناك من عرفه بتعريف ادق:( وهو عبارة عن دراسات أكادميية يقوم بها غربيون من الدول 
االستعامرية للرشق بشتى جوانبه التأريخية وثقافية والدينية واللغوية من منطق التفوق 
وبحوث  بنظريات  الغرب  ملصلحة  عليه  السيطرة  وبهدف  الرشق  عىل  والثقايف  العنرصي 

تتظاهر بالعلمية واملوضوعية).

- وقيل هو (أسلوب غريب للهيمنة عىل الرشق وإعادة صياغته وتشكيله فكرياً وسياسياً ومامرسة 
السلطة عليه). (٣)

 -  وقيل هو (عبارة عن دراسات يقوم بها غربيون من أهل الكتاب لإلسالم من شتى الجوانب 
تشكيك  ومحاولة  اإلسالم  تشويه  بهدف  ونظاماً  وتأريخاً  وثقافة وحضارة  عقيدة ورشيعة 

املسلمني فيه وتربير هذا بأنه دراسات علمية وموضوعية.) 

إّن هؤالء املسترشقني قد إعّدوا إعداداً جيداً وغالبيتهم من اليهود والنصارى،  وهم متخصصون 
بالعهدين القديم والجديد ومهمتهم التعرّف عىل الثغرات التي ميكن استغاللها لتشويه اإلسالم 

(١) انظر املوجز يف االديان واملذاهب املعارصة،  نارص عبدالله القفاري ونارص عبدالله العقل ص١٧٤.
افراد  اذ منهم  العام يف حركة االسترشاق وهو ال ينفي وجود طبقة قليلة معتدلة منصفة من املسترشقني،  (١) هذا االصل 
اهتدوا اىل االسالم وبعضهم يجيد فن وضع السم يف الدسم فهم ميدحون االسالم لتحذير القارىء،  ثم تنفث رشها من 

خالل ذلك.
(٢) انظر رؤية اسالمية لالسترشاق،احمد عبد الحميد غراب،ص ٥.

(٣) انظر كتاب االسترشاق،  د. ادوارد سعيد.
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وبث الفرقة بني املسلمني وإثارة الشبهات فيهم مستخدمني وسائل شتى  لتطويق االسالم. 

والتنصريية  االستعامرية  سياساتهم  لتخطيط  لحكوماتهم  مستشارين  يعملون  منهم  وكثري 
ضد العامل االسالمي.ونحن الننكر وجود مسترشقني عندهم بعض االنصاف ومدحوا االسالم بل 
بعضهم اشهر اسالمه عالنية  من امثال كاراليل االنكليزي وتولوستوي االديب الرويس  واتينيه 
دينيه الفرنيس و املفكر والفيلسوف ريبيه جينو ورينان ولويس وجيني بري  وول دورانت  الذي 
الروحية  والوثنية  اليونانية  الخرافات  من  ابتدعته  اخر ىشء  كانت  املسيحية  (اّن  عاليا  صاح 

فمسخت تعاليم املسيح ).

واّن املتتبع لكتابات املسترشقني يجد لهم موقفاً عقائديا معانداً ومعادياً لالسالم مبثابة جبهة 
الصد عن سبيل الله وصد غري املسلمني عن فهم االسالم الحقيقي وتشكيك املسلمني انفسهم  
به وما يزال  لهم ابعاد خطرية أكرث مام كانت يف الحروب الصليبية  بكثري وقد تختلف مواقف 
ْن  املعادين لالسالم عىل مّر التأريخ وهم بال شك يصّبون يف هدف واحد قال تعاىل }َودَّ َكِثرٌي مِّ
َ لَُهُم  ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ اراً َحَسداً مِّ ن َبْعِد إِمَياِنُكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو َيرُدُّ

(١).} اْلَحقُّ
 تلك االفرتاءات تدور حول زعمني باطلني االول: الزعم بأّن القران الكريم ليس وحياً من الله 
تعاىل وأّن القرآن الكريم من تأليف محمد صىل الله عليه وسلم  معاذ الله  والثاين أّن محمداً 

ليس رسوالً وال نبياًً.
واليك صوراً من افرتاءاتهم منذ نشأة االسترشاق اىل يومنا هذا:

- الزعم باّن القران الكريم من وحي الخيال أو وحي البيئة العربية أو من اساطري األولني أو 
فيه  من تعاليم الكتب املقدسة عند اليهود والنصارى عىل حد زعمهم يرتدد حديثهم حول 
األكذوبة التي نسجوها وهى  قصة الغرانيق حيث أضافوها بعد قوله تعاىل}افرأيتم ألالت 
والعزى ومناة الثالثة االخرى{(٢) اضافوا تلك الغرانيق العىل واّن شفاعتهن لرتتجى ليخدعوا 

السذج والبسطاء من الناس.
وقال سيمون أوكيل مؤلف كتاب تاريخ املسلمني حيث يدعو لدراسة القرآن لتفنيده ومل 

يكن متعاطفاً مع اإلسالم  بل كان يعلن أّن اإلسالم هرطقة ال تطاق. 
الشقي  الشيطانية" قد تلقى هذا  " اآليات  أّن سلامن رشدي مؤلف رواية  ومن املعروف 
روايته   خيوط  نسج  هناك  و  كامربدج  جامعة  يف  املسترشقني  أيدى  عىل  اإلسالم  عن  تعاليمه 
ومنها امثال هذه االفرتاءات االسترشاقية وهم يحمونه اآلن.  ان املسترشقني يهدفون اىل قضايا 

منها :

الشبهات يف مبحث  شبهات  فّندنا هذه  أن  بالتناقض والتكرار وسبق  الكريم  القرآن  اتهام   -
املنّرصين والرد عليها قبل قليل ارجع اليها.

(١) سورة البقرة اية ١٠٩.
(٢) سورة النجم آية١٩ - ٢٠.
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- األفرتاء عىل الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم واتهامه بتهم باطلة وعىل سبيل املثال:
أ- منها اتهامه بالجنون فمرة يسمونه بالرصع ومرة بالهسترييا او الهوس أو النوبات االنفعالية 

ويشبّهونه أحيانا بأبطال متهوسني مثل نابليون وهتلر وغريهم.
ب- ومرة يقولون " يعلمه برش اشارة اىل غالم نرصاين أعجمي كان يعمل حداداً يف مكة املكرمة، 
وكان يرتّدد عليه فيّدعون أنه تعّلم القرآنالكريم  من هذا الغالم األعجمي" وبطالنه واضح.
ج- االدعاء باّن القرآن الكريم مستمد من مصادر يهودية ونرصانية بواسطة رّحالة وتجار يهود 
ونصارى او مبجاورة اليهود باملدينة او األخذ مبارشة من التوراة واإلنجيل،  والزعم بانه صىل 
الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب وأنه ليس أميا وقد رّد  القرآن الكريم عليهم }وما كنت 

تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك اذن ألرتاب املبطلون{.(١)
د- اّدعاؤهم بأنه أّلف االسالم واخرتعه من عند نفسه وكان املسيحيون يف اوروبا يف القرون 

MAHOUND الوسطى يّدعون  باّن محمداً  هو ماهوند
هـ- ادعاؤهم اّن االسالم يدعو لألنغامس بالشهوات وخاصة الجنسية اشارة اىل تعّدد النساء 
القلم عن  وزواج الرسول الكريم بنساء عدة. وباإلباحية الجنسية وغري ذلك مام يتعّفف 

ذكرها.
و- اتهامه بالسحر والعنف ونرش اإلسالم بالسيف وقد ابطلنا هذه الفرية يف مبحث شبهات 

املنّرصين  وغريها من املباحث االخرى.(٢)
اّن حركة االسترشاق قدمية ومل تكن وليدة اليوم وال نشأت البارحة  حيث نشات وتربت يف 
أحضان الكنيسة ووظفت لخدمة املنّرصين قدميا وحديثا وهي حركة يف ظاهرها العلم والبحث 
ويف حقيقة أمرها املكر والخبث وإّن املتتبع يستطيع القول بأّن مخطط االسترشاق هو جهد 
الدين   حول  الشبهات  وإلقاء  االسالم  ملحاربة  والصهيونية  الصليبية  جهود  ضمن  يدخل  كبري 
ليصلوا يف  اسمه،  اال  اإلسالم  تعرف من  ال  املسلمني  أبناء  أجيال من  وتخريج  إنشاء  ومحاولة 
النهاية اىل تدمري االسالم يف عقر داره إنهم سيبذلون كل ما عندهم من جهود لتدمرينا واخضاعنا 

لهم و مللتهم قال الله تعاىل
 }ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى تتّبع ملتهم..{(٣). ولقد نشب خالف حول تأريخ 
من  الرهبان  بعض  يد  عىل  امليالدي  العارش  القرن  يف  بدأ  أنه  يبدو  فالذي  االسترشاق   نشاة 
أن  وخافوا  أوروبا  أبواب  تطرق  االسالم  رايات  بدات  حينام  الرعب  أصابهم  الذين  النصارى 

ينرصف الناس للدخول هذا الدين.
فقرروا أن انجح حيلة ملواجهة هذا املد اإلسالمي وهو دراسة اإلسالم ملحاولة الطعن فيه 

وتشويه محاسنه فجاءت فكرة اإلسترشاق.

(١) سورة العنكبوت، اية ٤٨.
(٢) انظر اىل كتاب محمد النبي للمسرشق جوستاف فيل، ص٤٥ وكتاب حياة محمد، للمسترشق اليوس سرينجرص٢٣.

(٣) سورة البقرة آية ١٢٠.
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ومن أوائل من خّطط لهذا  كام يذكر املسترشق لويس بونغ هو النرصاين املدعو بطرس 
الجلييل رئيس دير كلوين والذي راقب الرصاع بني اإلسالم والنرصانية واستنتج أّن القوة املسلحة 
ال تجدي نفعاً يف محاربة اإلسالم واملسلمني وامنا ينبغي اللجوء اىل املنطق العلمي – عىل حد 
تعبريه – وهو ما يسمى  بالغزو الفكري ولعّل اكرب عمل قام به بطرس هذا  هو ان كلف راهبا 
إنجليزيا لرتجمة القرآن الكريم اىل الالتينية وذلك ألجل الطعن فيه وتشويهه واسدال الستار عن 
محاسنه وفعال مّتت الرتجمة سنة ١١٤٣م ولهذا يحدد املسترشق رودي بارت بداية االسترشاق 
بهذه السنة وفيه نظر و قد يظن شخص أّن الشمس هي كام ترى يف السامء  واّن حجمها شرب 

بشرب وأنها التزيد عىل حجم كرة القدم وعذره أنها تبدو هكذا يف رأي العني.

له  يرّوج  ما  فكل  وتصّوره،  فهمه  اخطأت  املعتوهني  ألّن ظنون  ال ميسخ صغرياً  فالعظيم 
املسترشقون يف تشويه اإلسالم والنبوة والوحي والقرآن الكريم،  ما هو اال إفك ولغط قال به 
قدميا صعاليك الصحراء ولقد سلط علامؤنا االشعة الكاشفة الفرتاءاتهم فذابت كام يذوب الجليد 
امام أشعة الشمس الحارقة وتالىش جهلهم وبقيت حقائق  اإلسالم  فوق التهم والرتهات. اجل 
إّن رجال التنصري لعبوا دورا يف تشويه معامل االسالم واضالل كثري من املسلمني مبكرهم ودهائهم 
التنصري والرتويج له و تربير إفرتاءاته وضالله  هم املسترشقون الذين  وممن جّندوه لخدمة 
لبسوا ثوب العلم والبحث النزيه وتقّمصوا حرية الفكر واخذوا يكيلون الكيالت املسمومة  ضد 

اإلسالم وبني اإلسالم.(١)

ولعل من أبرزهم  كام مّر هو املسترشق جولد تسهر الذي يقول ( إّن االسالم ليس من صنع 
محمد وحده بل من صنع األجيال التي جاءت بعده.. والعقيدة والرشيعة بدأتا يف عهد محمد 
يف القرن األول ثم اىت املفكرون الصالحون والظاملون كذلك فنّموا هذا الرتاث الساذج وزادوا 
فيه.. فلم يكن ما خلفه محمد يساوي أكرث من أوقية فاذا كان يساوي اآلن عرش أواٍق فاّن 

التسع من إضافات العقل اإلسالمي طوال أربعة عرش قرناً.(٢)

قيل اّن افّند دعوى هذا اليهودي املجري الذي تويف عام ١٩٢٧ اقول إّن هذا املسترشق قد 
تخّصص يف لغات الساميني وكان حاقداً عىل اإلسالم ونبي اإلسالم وأّلف كتباً ينفث فيها سمومه 
منها ككتابه دراسات إسالمية، ومحارضات يف اإلسالم،  وتأريخ تفسري القرآن والعقيدة والرشيعة 

وغريها.

وال ندري ما الذي حمل هذا املسترشق عىل هذا التقّول األثيم؟ هل هو البحث العلمي 
الكريم،  القرآن  الثاين بعد  اراد ان يهدم االسالم بهدمه ألساسه  انه  الدفني؟  الحقد  النزيه؟ أم 

ولكن هيهات ستذهب جهوده وجهود اعوانه أدراج الرياح.
العاين وسعدون  القهار  عبد  د.  املسترشقني   ومناهج   ٤ الحميد ص  عبد  د. عرفان  االسالم،  املسترشقون يف  كتاب  انظر   (١)

الساموك ص٣٤ وانظر دفاع عن العقيدة االسالمية للشيخ محمد الغزايل ص ٢٠.
(٢) انظر العقيدة والرشيعة يف االسالم،  ص ٢١-٢٢ وما بعدها.
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وهناك  اقوال له تداين  ملا قاله قبل قليل وتساويها يف الخسسة والدناءة منها قوله (لقد أفاد 
محمد من تأريخ العهد القديم وكان  يف أكرث األحيان عن طريق قصص القرآن..)(١) وهكذا يثبت 
بزعمه أّن القرآن مستل من العهد القديم املحرّف فقذف زيفه وتهرّب كعادته من غري دليل.  
نعم صحيح هناك تشابه يف بعض القصص ولكنه مبقدار يسري فالقرآن الكريم أورد القصص نقّية 

خالصة من تحريف املغرضني وتضليل املظلني فاصبح ناصعاً الغبار فيه.
 مع اّن الرسول الكريم  كان اميا ومل يلتق برجال اليهود والنرصانية ال سيام يف العهد امليك 
نزلت  الكريم  القران  يف  السالم  عليهم  االنبياء  قصص  أغلب  وأّن  املؤرخني  عند  ثابت  وهذا 

مبكةاملكرمة 
اّن هذا املسترشق يلعب عىل حبال كثرية فهو مسترشق يهودي جّند نفسه لخدمة التنصري، 
وأمثاله كثريون فاألمريكان مثال مسيحيون ٦٠٪ منهم برتستانت  فبدل ان يرفعوا راية السالم 
العاملى  املزعزم  تراهم يرّشحون اإلسالم عدواً جديدا لهم بدعوى أنه ميّثل الخطر املستقبيل 
الذي يهددهم بعد زوال الصنم الرشقي اإلتحاد السوفيتي بل نجد أوروبا ذاتها تجّند سلامن 
رشدي لتأليف رواياته الشيطانية ولو أنه اّلف رواياته عن عيىس عليه السالم وطعن بأمه وسّفه 
اإلنجيل وطعن يف مقدسات املسيحية الثابتة ووصفهم مبا ال يليق فامذا سيكون موقفهم؟ وماذا 
سيكون موقفنا  نحن يا ترى؟ الشك أنه سيكون موقف علامء االسالم الرد بقوة  اذ ال نرىض ان 

يطعن يف نبي ومرسل كريم.
 ويا ترى ماذا سيكون موقف أوروبا هل ستحتضن آراءه وتدافع عنه؟ هل ستحميه بريطانيا 
وتدعى اّن هذا حرية الفكر؟ ام ستقدمه للمحكمة وتصادر نسخ الكتاب ويلقى يف السجن 
وتغلق املطبعة التي طبعت الرواية فلامذا  اذن ال نرى مثل هذا االهتامم لزعامء الغرب حني 
طعن  بأمة لها اليوم اكرث من مليار وثلث؟ ملاذا تستقبله حكومة النمسا و متنحته جائزة االدب 
إّن سلامن رشدي سيحظى  وقال  فرنسا  اعالم  وزير  واستقبله  مارس سنة ١٩٩٤؟  االورويب يف 
بالرتحيب يف فرنسا وقد أدان املجلس االسالمي العاملي للدعوة واالغاثة تّرصف حكومة النمسا 
املخابرات  من  بتوجيه  كانت  الشيطانية  اآليات  رواية  اّن  يخفى  ال  ومام  الجانب(٢)  هذا  يف 
الربيطانية. هذا وقال املسترشق بيكر ( إّن هناك عداءا بني النرصانية لإلسالم بسبب أّناإلسالم 
عندما انترش يف العصور الوسطى وأقام سدا منيعا يف وجه االستعامر وانتشار النرصانية ثم امتد 

اىل البالد التي كانت خاضعة لها (٣).
وقال املسترشق لورانس براون (إّن الخطر الحقيقي كامن يف نظام اإلسالم ويف قدرته عىل 
التوّسع واالخضاع وهو الجدار الوحيد  الذى يقف يف وجه االستعامر الغريب(٤) وهكذا نجد املكر 

االستعامرى والحقد الصليبي يشّكل سحابة سوداء من البغضاء والكراهية،  فالغرب عندهم 

(١) املصدر نفسه، ص ١٢-١٥-٢٠.
(٢) انظر مؤامرة الغرب عىل االسالم، ص ١٠٧.

(٣) انظر التبشري واالستعامر،  ص ١٨٤.
(٤) انظر نظرات يف الثقافة واالسالم، عز الدين الخطيب، ص ٣٣.
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قاعدة يسريون عليها ( اذا أرهبك عدوك فأفسد فكره ينتحر به ومن ثم تستعبده) اّن هذا 
الدين املحرّف الذى فيه من التناقض ما فيه  يدافعون عنه  ويصبون جام غضبه عىل االسالم 

الحنيف. 
ولعّل صورة التناقض والتالعب تتضح اذا تأملنا يف الجدول  االىت الذي يقارن بني سلسلتي 
-١٠/٣  (١) (االيام  سفر  يف  جاء  ما  جوارهام  اىل  ونضع  املسيح  نسب  يف  ومتى  لوقا  انجيل  

١٩)،لنقف عىل االسامء التي اسقطها متى،لتنتظم له سلسلته التي ارادها فقد غرّي يف نسب 
املسيح، لتتناسب وحساباته الخاصة:

انجيل متى م
(١/١-١٧)

اخبار االيام 
(٣/١٠-١٩)

انجيل لوقا 
(٢٣/٣-٣٨)

انجيل متى م
(١/١-١٧)

اخبار االيام 
(٣/١٠-١٩)

انجيل لوقا 
(٢٣/٣-٣٨)

شاتينيلزربابلزربابل٢٢داودداودداود١
 زربابلحننياابيهود٢٣ناثانناثانسليامن ٢
ريساالياقيم٢٤متاثارحبعامرحبعام٣
وحناعازرو٢٥مينانابياابيا٤
يهوذاصادوق٢٦ميليااسيااسيا٥
يوسفاخيم٢٧الياقيميهوشافاطيهوشفاط٦
شمعياليود٢٨يونانيوراميورام٧
متائيااليعازر٢٩يوسفاخزياعزيا٨
مآتمتان٣٠يهوذايوشا...٩
نجاىيعقوب٣١شمعونامصيا...١٠
حسىليوسف٣٢الوىعزريا...١١
ناحوم٣٤متثاتوئاموئام١٢
عاموص٣٥بوريماحازاحاز١٣
متاثيا٣٦اليعازرحزقيالحزقيال١٤
يوسف٣٧سوىسمنىسمنىس١٥
ينا٣٨عريامونامون١٦
ملىك٣٩املوداميوشيايوشيا١٧
الوي٤٠قصميهوياقيم...١٨
متثات٤١ادىيكنيايكنيا١٩
هايل٤٢ملكاشالتئيلشالتئيل٢٠
يوسف٤٣نرياىفدايا...٢١
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

املطلب الثاىن

التنصري وعلامء املسلمني
من أوائل من فطن لحركة التنصري حديثا يف بالد والعرب واملسلمني جمهرة من العلامء أذكر 

بعضهم:-
بني  وربط  التنصريية  االرساليات  له جهود ضد  ولد سنة ١٨٣٨م   األفغاين:   الدين  ١- جامل 
العلم واالسالم يف بحوثه، وأنشأ مدرسة فكرية مناهضة للتنصري كان يقول دامئا (إّن العامل 
بعد  الحديث)  األورويب  املستوى  اىل  اإلرتفاع   قادرة عىل  واحدة  إسالمية  دولة  االسالمي 
ان شاهد إرسالية التبشري األمريكية التي عملت عىل تنصري فتى مرصي، وأخذوا يلقنونه 
ويحرضها  دروساً  عليهم  ويلقي  املسلمني  يناظر  وأخذ  العام  والوعظ  املسيحية  الدروس 
بعض السّذج من املسلمني يف كنيستهم يف حي األزبكية فكرب ذلك عىل الشيخ جامل الدين 
األفغاين، فعهد اىل جامعة فاخذوا الفتى من الكنيسة ووضعوه يف مكان خفي ثم ذهب 
هو وتلميذه الشيخ محمد عبده اىل املكان الذي وضع فيه الطفل واقنعاه بأّن اإلسالم هو 
دين الله ثم سعيا رسمياً لتاليف األمر لدى الحكومة ولكن لألسف مل يجدا أذاناً صاغية ولقد 
بذل جهودا استثنائية يف التصّدي لهم، وكان يشّجع تالميذه للكتابة يف الصحف والخطابة 
يف املحافل العامة ثم االصالح الديني فأصدر الخديوي توفيق قراراً بطرده من مرص سنة 
١٨٧٩م بدعوى أنه رئيس لجامعة رسية ألفساد الدين والدنيا فنفى خارج مرص اىل ان مات 

هناك رحمه الله تعاىل. 
٢- الشيخ محمد عبده : يعّد أّول من فكر يف خطر املدارس األجنبية يف مرص واقرتح عىل مجلس 
املعارف األعىل الذي شّكل يف مرص عام ١٨٨١م ليك يجعل مدارس األجانب يف مرص تحت 
وهو  انجليزي   قسيس  يد  يف  كانت  أنذاك  املعارف  وزارة  مقاليد  ولكن  الحكومة  مراقبة 

دوجالس دنلوب.(١) 
بألغاء  األوقاف  وزير  أمر  كتثزا  اللورد  أّن  مرص  يف  األجانب   نفوذ  من  األمر  بلغ  حيث 
املستشفى الذي يف مرص القدمية بجوار معهد  التبشريي ألنه يرصف كثرياً من فقراء املسلمني 
عنهم فيحرمون من التبشري بالنرصانية كام أمر اللورد بتعطيل مجلة املنار اإلسالمية ألنها ترد 

عىل املنّرصين.(٢) 
وعندما غادر مرص جامل الدين األفغاين مطروداً بأمر الحذيوي قال (لقد تركت لكم الشيخ 
محمد عبده وكفى به ملرص عاملاً)(٣) ومن مؤلفاته موقف االسالم والنرصانية من العلم واملدينة 
حيث دافع فيه عن اإلسالم أمام مزاعم رجال الكنيسة من أمثال ريتان وهانونو ولقد أصدر مع

(١) انظر االسالم بني أحقاد التبشري وظالل االسترشاق،  د. عبدالرحمن عمرية ص ٢٨.
(٢) املصدر السابق ص٢٩

(٣) انظر الجذور التأريخية  ص ١٥٩-١٦١-١٦٣.
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استاذه االفغاىن يف سويرسا صحيفة باسم العروة الوثقى(١) حيث لعبت دورا يف التصدى لرجال 
التنصري والتغريب.

واملستشفيات  املدارس  عرب  لهم  التصدي  يف  جّبارة  جهود  له   : رضا  رشيد  محمد  الشيخ   -٣
والتي  عقائدهم  فساد  وأظهر  شبههم  لذلك فكشف  املنار  ولقد سّخر صحيفة  والصحف 
اللورد  فأصدر  املنّرصين  مزاعم  ويرد  االسالم  عن  فيها  يدافع  ١٨٩٨فمكان  سنة  اصدرها 
كتشزا أمراً بتعطيلها وإغالقها عقوبة لها واملسلمون يتفرجون وكأّن األمر اليعنيهم بل هم 
منشغلون بالقيل والقال وكرثة السؤال وإضاعة املال هذا، وكان الشيخ  محمد رشيد رضا 
سيفاً مسلطاً ضد  املنّرصين وطلب منه بعض جلسائه الكف عن الرّد عليهم فأجاب (إين 
لن أدع الرد عىل املبرشين ماداموا يطعنون يف االسالم ويدعون املسلمني اىل دينهم ذاك ألّن 
الرد عليهم وتفنيذ شبهاتهم فرض من فروض الكفاية حيث ال أرى يف البالد مجلة وال جريدة 

تقوم بها فإذا تركته كنت مسبباً إلثم جميع القادرين عليها).(٢)
٤- الشيخ عبد الله النديم : له مواقف مّرشفة يف مقاومة التنصري من خالل جمعيته اإلسالمية 
نشاطه  جانب  اىل  الثورة  خطيب  وكان  البقاء  لها  يكتب  مل  أنها  اال  العرابية  الثورة  إبان 
الصحفي ويعّد واحداً من كبار مثقفي مرص الذين تصّدوا للتنصري فيها وتحّدى الخديوي 
توفيق يف كثري من مواقفه وكان يخطب يف الجامهري قائًال (ياأهل مرص إّن اإلنجليز يقولون 
فهبوا  املسلمني  بالد  أخذ  فقد  فتحها  من  واالسالمية  العربية  البالد  حصن  هي  مرص  إّن 
للدفاع عن وطنكم وقفوا واحفظوا حصن البالد االسالمية)(٣) ولقد اشتىك مجلس الكنائس 
االنجليلية العاملة يف أفريقيا من كل من يتصدى لهم حتى قالوا (إّن أموال البرتول تستخدم 
لنرش اإلسالم يف أفريقيا وإّن اإلسالم يف املايض ينترش بالقرس والقوة،  أما اآلن فانه ينترش 

بقهرأموال البرتول).(٤) 
إّن علامء مرص نهضوا ملا رأوا النشاط التنصريي قد ازداد نشاطاً يف عهد الخديوي اسامعيل 
طالبوها  التي  بالقروض  وكانت متدهم  اىل مرص  األوروبية  االرساليات  وزادت  ١٨٦٣-١٨٧٩م 

وكانوا يعملون يف مجالني: 
أ- انشاء املدارس واملعاهد النرصانية ب- تأليف كتائب طبية للتنصري تحت ستار تقديم 

خدمات إنسانية. 
٥- الداعية أحمد ديدات: وله جهود متميزة يف القارة اإلفريقية والسيام يف جنوب أفريقيا وله 
حوارات ومناظرات معهم وعرضت عىل الفضائيات وله أكرث من ٢٨ رشيطا للفديو يف ذلك 
كام أسهم بتأليف كتب عظيمة لكشف شبههم ومطاعنهم والرد عليها، ويف البحث نتفاً من 

ذلك

(١) الجذور التأريخية ص ١٦٤.
(٢) انظر االسالم يف وجه التغريب أنور الجندي ص٢٩.

(٣) مجلة املنار،  صدر منها ١٨ عدداً فقط ثم أغلقت ألنها تحتوي عىل تحذيرات ترصيحة من النشاط التنصريي.
(٤) انظر التنصري يف األديبات العربية، د. عيل ابراهيم النملة ص١٦.
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 يجدها القارئ منثورة هنا وهناك.
٦- الشيخ رحمة الله الهندي: قام هذا العامل الهندي بالرد عىل أكرب كتاب تنصريي يف القارة 
املعروف  كتابه  فأّلف  هناك  ونرشوه  املنّرصون  اعتمده  حيث  الحق  ميزان  وهو  الهندية 

إظهار الحق يف الرد عليه وتفنيد ما ورد فيه من مطاعن وشبه.
٧- الشيخ عبد املجيد الزنداين :هذا الداعية الصيدالين املشهور  حيث واجه حمالت التنصري يف 
الكبار من املسترشقني والنصارى عن  العامل يف مؤمتراتهم والقاء ببعض الخرباء واملفكرين 

طريق االعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية  املطهرة  
 ٨- د. الشيخ سفر الحوايل : وهو عامل بارع  حيث استخدم لسانه وقلمه وفكره للذب عن 
االسالم وواجه اليهود والنصارى عىل حد سواء ففي كتابه الوعد الحق رّد عىل اليهود ويف 
كتابه العلامنية رد عىل املتأّثرين بالغزو الفكري ودعاة التغريب ويف موقعه يف االنرتنت سل 

سيفاً مسلطاً للرد عىل رجال التنصري  ودحض شبههم واقامة الحجة عليهم 
٩-الدكتور عبد الرحمن عيل الحجي :وهو باحث معروف صاحب كتاب تأريخ األندلس العظيم 
التفتيش  الذي اوضح فيه ماذا فعل املنّرصون هناك ضّد املسلمني؟ وكذلك كتابه محاكم 
الذي كشف مخابئ وأساليب التعذيب الجسدي والنفيس للمسلمني من قبل رجال الكنيسة  

الذين اعلنوا حربا ضد كل من  رفض الكاثوليكية بإرشاف البابا والقساوسة 
١٠-الدكتور عبد الرحمن السميط  : وهو  داعية إسالمي له جهود يف القارة األفريقية. له جهود 
يف أفريقيا أكرث من ربع قرن وقد ترأّس جمعية العون املبارش وقد تصّدي للمنّرصين هناك 
من خالل مجلة الكوثر وموقع لبيك أفريقيا ولجنة إنقاذ مسلمي أفريقيا وله كتاب ملحات 

عن التنصري يف أفريقيا.
 وقد انقذ مسلمني كثريين منهم وأسلم عىل يديه أكرث من ثالثة ماليني شخصاً يف أفريقيا 

وغريها  كام يقول هو عن نفسه يف أحد كتبه.
 ١١-الشيخ عبد القادرموىس كاظم  الحسيني،يف سنة ١٩٣١م حيث كان طالبا ذكيا بالجامعة 
االمريكية يف القاهرة جلس يف صفوف املتخرين  وملا بدأالحفل ونودي عليه لىك يستلم 
الشهادةالتخرّجية،  فام كان منه اال ان اخذها امام مرأى الجميع فمّزقها اربا اربا ورصخ 
يف وجه رئيس الجامعة قائال (ان لست يف حاجة اىل شهادة من جامعتكم التنصريية،  ثم 
لفلسطني  بالهتاف  وختمها  واالستعامر  التنصري  عىل  حملة  فيها  شّن  قصرية  خطبة  القى 
لبث  فام  ذلك،   جراء  من  بالذهول  الجامعة   رئيس  اصيب  وقد  هذا  األيب   وشعبها 
قبل  االحتفال  يغادر مكان  بحياته وهو  واساتذة وهتفوا  له طلبة  ان صفقوا  املحتفلون 
انتهائه،  ثم قامت حكومة اسامعيل صدقي عىل اثر هذه الحادثة بإبعاده عن مرص  ثم 
ابريل خالل موقعة   ٨ ان استشهد عام ١٩٤٨ يف  اىل  الكفاح الرسي ضد االستعامر  توّىل 

القسطل الشهرية  عليه
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 سحائب رحمة الله تعاىل.(١) ولو اردنا ان نسرتسل مع امثال هؤالء العلامء لطال بنا املقام 
وفيام ذكرت ما هو اال منوذج له ال غري.

املطلب الثالث

التنصري واالستعامر
ال نستطيع الفصل بني التنصري و االستعامر بحال من األحوال،  فاالستعامر الغرىب  يف حقيقة 
األمر ما هو اال مرشوع من املشاريع املمّهدة لدخول قوافل التنصري اىل ديار املسلمني غالبا،  
واّن رجال التنصري استخدموا ألغراض استعامرية يف اغلب نشاطاتهم.ولقد  ذكرنا يف ما مىض 
من ابحاث شيئاً قريباً من هذا،  فالتعاون االسرتاتيجي بني االجنحة الثالث التنصري واالستعامر 

واالسترشاق امر ال شك فيه  وهو قائم عىل قدم وساق.
تعريف  االستعامر : اطلق عىل معان عدة منها (استيالء شعب بالقّوة عىل شعب اخر لنهب 

ثرواته واستغالل أرضه وتسخري طاقات أفراد ملصالح املستعمرين).(٢)
ال  املبّرشين  إلستعامل  نشيطة  محاوالت  مّتت  (لقد  مندلسون  جاك  األمرييك  املنّرص  قال 

ملصلحة الكنيسة وامنا لخدمة االستعامر والعبودية).(٣) 
ولقد عمل املنّرصون عىل تأييد الدول التي وفدوا منها واحتضان سياستها والتجسس عىل 
الشعوب التي هم فيها لحساب دولهم، فالرجال اليألون جهداً من التدّخل يف السياسة املحلية 

والخارجية. واليك بعضا من هذه االمثلة :
- الربتغال مثًال يف عام ١٧٥٧م أخرجت الرهبان من مستعمراتها ملّا أحّسوا بخطرهم وقد أعلنوا 
طردهم كذلك منها مرة اخرى سنة ١٨٣٤م لنفس الغرض  - طردت فرنسا يف عهد نابليون 
رهباناً من أراضيها اكرث من مرة يف  سنة ١٧٦٧م  و يف سنة ١٨٢٠م ثم أخرجوهم نهائياً سنة 

١٨٣٥م 
- وتم طردهم من أملانيا سنة ١٨١٦م و ١٨٤٨ م و١٨٧٢م ملا رأوهم جواسيس لدولهم.

أّن  اكتشفوا  ألنهم  و ١٨٤٨م كل هذا حدث  فعلت هولندا وسويرسا سنة ١٨١٦م  - وكذلك 
لدولهم  امنا هم جواسيس  أو سائح  الدول بصفة راهب  الوافدين عىل هذه  الرهبان  كل 

وللجنسية التي يحملونها. (٤) 
    هذا وقد أقامت الكنيسة حلفاً مع اإلمرباطورية األوروبية منذ عهود الحمالت الصليبية  

التى 

(١) انظر فلسطني يف سرية الشهيد عبد القادر الحسيني د. حسن صالح عثامن يف العدد ٦٣ سنة ١٩٨٨م و الجذور التأريخية 
الرساليات التنصري ص٢٢١-٢٢٢.

(٢) انظر اجنحة املكر الثالث، د.عبد الرحمن جبّنكة امليداين، ص ٥١
(٣) انظر االديان يف افريقيا، جاك مندلسون، ترجمة ابراهيم اسعد محمد ص ٢٠٩

(٤) انظر التبشري واالسترشاق، ص ٩٢.
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متّثل أشد األخطار عىل العامل األسالمي وكان املنّرصون دوماً طالئع للغزو األورويب يف أمريكا 
فصل  عىل  والخريية  التعليمية  مؤسساتهم  خالل  من  يعملون  وهم  وإسرتاليا  وأفريقيا  وآسيا 

األجيال الجديدة عن ثقافتها األصلية وإلحاقها بثقافتهم وعادات وسلوكيات الغرب. 
ومام ال يخفي أّن النشاط التبشريي يعّد من أهم أدوات تغريب العامل االسالمى وإلحاقه  
بالعامل الغريب ويتضح ذلك من خالل أسلوب الكنيسة يف عدم قبولها غري البيض كأكفاء مهام 
ويف  بل  أفريقيا  جنوب  يف  مّضطهدين  مازالوا  فهم  الكنيسة  تعاليم  واتبعوا  باملسيحية  آمنوا 
أمريكا ذاتها فرجال الكنيسة والنشاط التبشريي التابع لهم ما هو اال أفرع للزحف االستعامري 
يف النشاط الخارجي و الداخيل وسط الشعوب اآلسيوية واالفريقية واألوروبية واألمريكية التي 
مل يعد الكثري من أفرادها يؤمنون باملسيحية بل وتنترش بني املسيحني أنفسهم أفكار عن إنكار 
الوجود االلهي واآلخرة حيث يناظر بعض الالهوتني األمريكيني ما اذا كان االله قد مات فعًال 
اتجاه  الخارجية خارج منطقة عمله وكذلك  البابا  أدّل عىل ذلك رحالت  وليس  الله"   "معاذ 
العمل الكنيس يف السبعينات حيث رّكزت عىل تأهيل وجود املنّرصين يف بلدان آسيا وافريقيا 
االستعامرية  املامرسات  استنكار  يف  التظاهر  و  البلدان  تلك  أهل  من  محلني  قساوسة  بقبول 
األوروبية وادعاء الفصل بينهم وبني سياسات الدول الغربية بل وأدانته لعديد من املامرسات 
االستعامرية ظاهرياً وكلها محاوالت لتجّنب اإلتهامات ضد الكنيسة من أجل أن يقفوا بوجه 

املد االسالمي.  
فهذا نابليون عمالق من عاملقة فرنسا له جهود يف التنصري كان يقول (اّن يف نيتي انشاء 
مؤسسة االرساليات االجنبية ازّودها بهؤالء الرجال املتدينني اي املنّرصين وسيكونون عوناً كبرياً 
األقطار ال سيام وإّن مالبسهم  املعلومات عن  يل يف آسيا وأفريقيا وأمريكا وسأرسلهم لجمع 

تحميهم وتخفي نواياهم االقتصادية أو السياسية.).(١)
الكنيسة ولقد  الجيوش االستعامرية ورجال  أّن هناك عالقة متينة بني   نستنبط من هذا 
حاولت جيوش االستعامر وضع مصالحها االستعامرية اوالً ثم مصلحة الكنيسة ثانياً خاصة يف 

املناطق الخاضعة للنفوذ الربيطاين وكان ذلك ساري املفعول.
 كل هذا جرى يف وقت كانت االفكار العلامنية و اإللحادية تجتاح البالد العربية واستطاعت 
الكنيسة أن توجد لها قدماً يف معظم الدول األفريقية بعد االستقالل اذ مل تكن الدعوة االسالمية 

الحديثة فد اخذت طريقها بشكل منّظم اال قبل عقود قليلة.
هذا وقد  بذل االستعامر الغريب بالتعاون مع الكنيسة جهوداً لبناء حاجز متني  ميتد من 
غامبيا و السنغال و املحيط األطليس غرباً عرب الصحراء اىل السودان رشقاً ملنع املسلمني العرب  
من الدخول اىل جنوب الصحراء قدر االمكان  ولكّن القبائل املسلمة من الطوارق والرببر و 

القبائل

افريقيا  االديان يف  نقًال عن   ١٢٨ والحارض، ص  املايض  بني  التبشري  ١٨١٢ وحقيقة  امليرسة، ص  العربية  املوسوعة  انظر   (١)
املعارصة، جاك مندلسون ص ٢٠٩.
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 العربية  فحالوا دون ذلك  فوقفوا بقوة حيث قاوموا االستعامر ببسالة مبواقفهم البطولية 
يف التصّدي لالستعامر.(١)

فخوف االستعامر واضح من انتشار االسالم يف رشق افريقيا ويف وسطها، حيث استطاع بذلك 
ان يعطي الفرصة الذهبية للكنيسة لالنتشار وتّم االنفراد باملسلمني القّلة يف جنوب الصحراء 
وتهميش دورهم وخري دليل عىل ذلك ما حدث يف اوغندا عام ١٨٨٠م. كيف تعاونت الكنائس 
الربوتستانية والكاثوليكية مع االستعامر الربيطاين لسلب حقوق املسلمني بعد مذابح مرّوعة 
للمسلمني وخاصة العرب منهم حيث أحرقوهم يف بيوتهم مع أوالدهم دون أن يسمح لهم 
مبباركة  الربوتستانت  و  الكاثوليك  لرجال  أوغندا   سّلمت  أن  الحرب  نتيجة  وكانت  بالخروج 

بريطانيا.(٢)
 ولقد رصدت الصني عدداً من كبار رجال التنصري يف البالد جاءوا مبهام تنصريّية سنة ١٩٥١م 

فطردتهم واّثر ذلك عىل عالقة الفاتيكان بالصني يومئذ.
 ومل تستقبل الصني البابا لزيارتها وحني عنّي البابا الجديد أعلنت الصني أنها عىل استعداد 

إلعادة العالقات مع الفاتيكان برشطني:
١- قطع العالقات الدبلوماسية مع تايوان.

٢- االعرتاف بحكومة جمهورية الصني الشعبية وعدم اتخاذ القضايا الدينية ذريعة للتدخل يف 
شؤون الصني الداخلية.(٣)

ويف وقت كان البابا والفاتيكان يعلنان حرباً عىل الشيوعية يف الصني واإلتحاد السوفيتي، 
حتى قال البابا إنها وصمة عار يف زماننا.(٤) لكنه أدان يف الوقت نفسه اإلفراط يف الرأساملية بعد 

انهيار الشيوعية.(٥)
تقّرر  التي  الحوادث  عن  الشعوب  وإلهاء  العام  الرأي  إشغال  اسلوبه يف  ولالستعامر  هذا 

مصريهم. وارضب بعض االمثلة عىل ذلك:
١- اشغال الشعوب باملشاكل الحياتية وهموم العيش والرزق وانك لتجد بلداناً غنية تشكوا 
شعوبها مأساة الجوع وفقدان بعض السلع كالذى يحدث يف العراق وليبيا والجزائر  اذ هي 

بلدان مصدرة للنفط  وشعوبها تشكوا الفاقة. 
٢- إلهاء الشعوب بالرياضة واملباريات مثل سباق الخيل والسيارات واإلكثار من النوادي فهي 
اشبه ما تكون باملخّدر املحّيل والدويل فنشأعن ذلك  جيل ال يعرف اال اسامء أعالم الرياضة 

والسينام واملرسح ورجال الفن البلدان وغري ذلك.

(١) بجهود فرنسا وحلفائها يف الجزائر، اعلن عن مقتل ١٢٠ الف عائلة كانوا ضحية العنف يف الجزائر حسب تقدير رئيسة 
الجمعية الوطنية لعائالت ضحايا االرهاب بعد سنة ١٩٨٧ للوقوف ضد صعود االسالمني للحكم هناك، انظر مجلة البيان 

العدد الصادر يف شهر صفر سنة ١٤٢٠ص٣٤.
(٢) انظر ملحات عن التنصري يف افريقيا، ص ٨-٩ د. عبد الرحمن حمود السميط.

(٣) انظر التلويث الفكري االعالمي، عايدة الشعراوي ص ٢١-٢٩.
(٤) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان،  ص ٧٩.

(٥) انظر املصدر نفسه ص٨٠.
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الطاقات  وتضيع  االموال  فتهدر  الرتف  ومظاهر  الزائل  بالنعيم  احياناً  الشعوب  اشغال   -٣
كالتنافس يف صناعة احدث السيارات واالجهزة الكاملية والتي ليست اساسية وغري ذلك.

٤- استخدام سياسة تكميم االفواه وبث الخوف والجنب رغم ادعاء الحرية وبث السجون ذات 
الصيت اليسء مثل السجن الحريب يف مرص وسجن أيب غريب يف العراق أو قرص النهاية يف 
بغداد وسجن تدمر يف سوريا وسجن الرمل يف لبنان وسجن الحصان األسود يف ليبيا واخرياً 
سجن غوانتناموا يف كوبا وغريها.واخريا سجن بوكا بالبرصة وسجن السوسة يف السليامنية 

وسجن املطار ببغداد ناهيك عن السجون الخفية التى اليعلمها اال الله تعاىل
٥- استخدام سياسة كبش الفداء حيث يلجأ الحاكم اىل اختيار وزير او رئيس وزراء او قائد 
جيش فُيقتله ويجعله كبش فداء  ويحدث هذا محاولة للهروب من عقاب االمة اوالقاء 
أو فضيحة سياسية  بعد هزمية عسكرية  يكون هذا  وعادة  املعزول  الشخص  التبعة عىل 

لتخفيف نقمة الرأي العام عىل الحكام.
أو  كتعطيل صحف  الناس  لدى  او متلمل  مترّد  رائحة  السلطة  تشم  الوقائية حني  الرضبة   -٦

إرضاب فيلجأون اىل رضبة بقسوة ورسعة خاطفة لتهدئة  الوضع املرتدي.
٧- ركوب املوجة اذا خرجت مظاهرة ضد االحتالل او االستعامر تهاجم مثًال التدهور االقتصادي 
فاذا بالشعارات  والهتافات تتحّول اىل جهة عكسية مثل ما حدث يف لبنان (شعب واحد 

وطن واحد) شعارهم (اذا مالت الريح منيل حيث متيل).
٨- استخدام قضية القدس وفلسطني كسالح للمتاجرة واملزايدة وإلصاق كل العيوب بدويلة ما 

يسمى بارسائيل املولودغري الرشعي يف املنطقة.
وعىل اية حال فاّن االمة االسالمية تعرف قبل غريها هذه القضايا  وتلك االساليب ومل تعد 

تخفى اال عىل السّذج والبسطاء الذين هم غالبا من اسباب نكبة االمة عىل مر التأريخ.

املطلب الرابع

التنصري واليهود
بأهل  أحياناً  وسامهم  والنصارى  اليهود  الثنايئ  العداء  شّخص  نزل  يوم  الكريم  القرآن  اّن 
وبينهام  الكتاب ومرّة ببني ارسائيل،  كل هذا يربهن لنا أنهم يف جبهة واحدة قدمياً وحديثاً 

تعاون فريد من نوعه لذا سأذكر بعضا منه عىل سبيل املثال ال الحرص:
لليهود يف أرض فلسطني، وما وعد بلفور وزير  - أقام الصليبيون دويلة ارسائيل ووطناً قومياً 

خارجية بريطانيا اال دليًال عىل ذلك وذكرت بعضاً من هذا يف ثنايا البحث.
- أعلنوا براءة اليهود من دم املسيح كام ذكرنا ذلك قبل صفحات وخري دليل عىل ذلك مجمع 

الفاتيكان الثاين املسكوين املنعقد يف ١٩٦٢م.

http://www.al-maktabeh.com



٢٨٦

الفصل الثالث

- اعرتف الفاتيكان رسمياً بارسائيل وتبادل الطرفني التواقيع يف يوم الخميس املوافق ١٩٩٣/١٢/٣٠م 
يف القدس حيث يتضمن االتفاق عىل مقدمة و ١٥ مادة  منها تعني سفراء يف البلدين بشكل 
كامل وافتتاح سفارات بينهام،  حيث اشادت  ارسائيل عىل التزام الكنيسة بحقوق االنسان 
املزعوم واشاد البابا باحرتامه لألديان األخرى، ومنها موافقة البابا عىل مكافحة كل أشكال 
معاداة السامية العنرصية وتأّسف لضحايا النازية للتخلص من اليهود مع احرتام الطرفني 
ألماكن العبادة بينهام ووافقت ارسائيل من خالل هذه الوثيقة عىل تشجيع حج املسيحيني 
لألرايض املقّدسة ووافق الطرفان عىل تشجيع الحل السلمي ومكافحة جميع أنواع اإلرهاب 
والعنف(١) و لقد اتفقت أهداف املنّرصين مع الصهاينة عىل انشاء دويلة ارسائيل ألّن يف 

انشائها أضعافاً للعرب واملسلمني.
- اّن هذا  الحدث يذّكرنا بتأسيس االنجليز سنة١٨٠٩م الجمعية اللندنية لنرش النرصانية بني 
اليهود،  فالتحالف بني اليهود واملسيحية كان قدمياً منذ عام١٥٠٥م وهو يهدف للقضاء عىل 
العدو املشرتك وهو الكيان اإلسالمي الذى يقف شبابه ورجاله بحزم شديد ضد فسادهم 
العامل  احتالل  فحواه  البابا  اىل  روبنس مرشوعاً  دايفد  قدم  ولقد  االخالقى    و  العقائدى 
هذا  حدث  وفعال  فيها(٢)  اليهود  وتوطني  املسلمني  من  املقّدسة  األرض  وانتزاع  االسالمي 
وطّبق عىل احسن ما يرام  ورمبا سائل يقول ماذا جنى اليهود من هذا التحالف املشؤوم؟ 

والجواب ارسده من خالل هذه النقاط عىل سبيل االيجاز 
١- نجح اليهود يف اقناع املسيحني بأنهم أقرب الناس اليهم، فاتفقوا هىل ضم التوراة اىل االنجيل 
الكتاب  االثنيني  وسموا  الجديد  العهد  هو  واالنجيل  القديم  العهد  هي  التوراة  باعتبار 
املقّدس، فافلح اليهود يف جعل النصارى شعباً لهم يأمترون بأمرهم يف أمور الدين فسهل 

عليهم التسلط يف أمور الدنيا.
٢- أشبع اليهود نهمهم من الحصول عىل الذهب  املرسوق من وراء القوة املسيحية التي رسقته 

من الشعوب التي استعمرتها وهى  "الدول االسالمية" وأخذوا حصة األسد منهم.
٣- تحقيق هدفهم األكرب وهو االستيالء عىل فلسطني التي اغتصبوها من أهلها قدمياً بالسيف 
حيث إغتصبوهاحديثاً باملكر والخديعة تارة وبالقهر والسيف تارة أخرى، لذلك عندما زارت 
غولد مانري وزيرة خارجية ارسائيل سنة ١٩٦٤م الفلبيني واجتمعت بزعامء املسيحية هناك 

توّصلوا عىل االتفاق االيت: 
أ - تقوم ارسائيل مبساعدة الفلبيني مبعونات مادية ومعنوية 

 ب-  مقابل ذلك يعمل املسيحيون بكل طاقتهم عىل امتالك األرايض االسالمية يف جنوب البالد 
التي يكرث فيها املسلمون هناك.

(١) انظر جريدة الرأي األردنية، الصادرة يف ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٣م.
(٢) انظر التبشري واالسترشاق ص٩٨.
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ج- سّلمت ارسائيل مقابل ذلك لرئيس الفلبني فرديناند ماركوس عرشة ماليني دوالراً كمساعدة 
من ارسائيل لشعبه الجائع.  

د- أرسلت ارسائيل شحنة من األسلحة  حيث سّلمت جميعها اىل عصابة ابالجويس التي متارس 
جرائم عظمى ضد املسلمني من قتل بالجملة وترشيد واستيالء عىل أراضيهم.(١) 

هذا وامثاله ربحه اليهود من تحالفاتهم من النصارى وغريهم  والكالم يف هذا طويل ليس 
هنا محل بسطه وتفصيله.

املطلب الخامس

التنصري وتراث االمة العربية واالسالمية
ظل العامل االسالمي يستمد الحياة العلمية من ثقافته العريقة التي ما زالت حيًة مدة أربعة 
عرش قرناً. واملنّرصون ملا رأوا ذلك غاظهم فدأبوا عىل وضع الخطط للقضاء عىل كل ما مينع 
منهجهم ويعارضه فعملوا عىل تشويه وتزوير الرتاث االسالمي والحط منه فقاموا مبا ييل وفق 

مخططهم املرسوم :
١- التشكيك يف نسبة قضايا الرتاث للمسلمني فنسبوا بعضها اىل الفرس والرومان واليونان و 

اليعاقبة والنساطرة (٢)  وعىل سبيل املثال.
- يف جانب الفلسفة نرى الفيلسوف الفرنيس أرنست رينان يقول ( إّن الفلسفة العربية هي 
فلسفة يونانية مكتوبة بأحرف عربية)(٣) وكتبهم و ومقاالت اذنابهم تطفح بهذا حتى االسئلة 
يف االمتحان النهايئ للطلبة يف لبنان مثًال تأيت بهذا الشكل هل أضاف العرب واملسلمون شيئاً 

جديداً اىل فلسفة االقدمني؟(٤)
-يف جانب الرياضيات هناك من جحد ما للعرب واملسلمني من جهود يف هذا العلم وميكن الرد 
عليهم يقول واحد منهم، إنه الدكتور جورج سارطون وهو رئيس اإلتحاد الدويل للتأريخ 
العلمي اذ يقول ( ثم إّن الرياضيني العرب مل ينسخوا من املصادر اليونانية والسنسكريتية 
نسخاً ولو انهم فعلوا ذلك ملا جاءوا بفائدة ولكنهم جمعوا بني املصدرين ثم لقّحوا اآلراء 
اليونانية باآلراء الهندية واذا مل يكن هذا الذي فعله العرب ابتكاراً فليس يف العلم اذاً ابتكار 
عىل االطالق فاالبتكار العلمي يف الحقيقة امنا هو حياكة الخيوط املتفرقة يف نسيج واحد 

وليس

(١) انظر التبشري واالسترشاق،  ص٩٨. 
(٢) انظر التبشري واالستعامر يف البالد العربية، د.عمر فروخ و د. مصطفى الخالدي ص٣٢ والتبشري واالسترشاق، ص ١٠٩.

(٣) املصدر نفسه،  ص ١١٠.

(٤) املصدر نفسه،  ص ١١١.
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 مثة ايتكارات مخلوقة من العدم)(١) وكذلك اثنى عىل الفيلسوف ابن رشد بقوله (كان أعظم 
فالسفة اإلسالم باإلضافة اىل االثر الذي احدثه يف الغرب وعىل األخص الفكر األندليس  فهو 

شارح كتب ارسطو ابو الوليد محمد بن رشد.)
و هذا ما دعا محمد كرد عيل رئيس املجمع العلمي العريب بدمشق بالرد عىل هذه املجلة 
لبنان فانظر كيف يعمل املنّرصون  الحديثة بدأت من مرص ال من  العربية  النهضة  اّن  وذكر 
واملستعمرون عملهم اذ يريدون سلب كل يشء من املسلمني حتى النهضة اللغوية و األدبية 
التي هي عنوان لغتهم وأدبهم، أما املدنّية يف الغرب واألندلس فقد شارك فيها الرببر والعرب 
املسلمني  لغري  فينسبونها  واملعارف  العلم  فروع  كل  عىل  يعمدون  وهكذا  مسلمون  وكلهم 

والعرب 
 ٢ - انهم يعملون عىل إقصاء اللغة العربية ومحاولة القضاء عليها، فهم يخّططون ليك يقطعوا 
تضمهم  واحدة  لغة  هناك  دام  ما  ذلك  لهم  يتّم  ان  ال ميكن  و  واملسلمني  العرب  اوصال 

وتجمعهم فتحركوا يف اتجاهني اثنني معا.
االتجاه االول : تشجيع كل بلد عريب بالكتابة باللهجة العامية ولهم اساليب ماكرة و عندهم 
اذناب يرّوجون هذا كامثال طه حسني ومن سار معه يف تشجيع العامية وكذلك األب روفائيل 
نخلة  وشكري الخوري  والخوري مارون غصن  والدكتور انيس فريحة اذ  كانوا دعاة للعامية 

يف  االمة العربية بدعم غريب و نرصاين.(٢)
االتجاه الثاين: احالل الحروف الالتينية محل الحروف العربية وبذلك  يحاولون قطع الصلة 
وفهمه،  قرائته   دائرة  فتنكمش  الكريم  القران  عىل  الخناق  وتضييق  واملسلمني،  العرب  بني 

وهكذا نجدهم بوضوح يقودون هذه الحمالت املسعورة عىل ابناء االسالم بدعاوى زائفة.
ثبات  لوال  ذلك  تحّقق  ان  وكادت  الجزائر،  يف  العريب  اللسان  لقطع  فرنسا  سعت  وفعال 

الجزائريني حيث قّدموا مليون ونصف شهيدا ضد االستعامر الفرنيس.(٣)
لقد نال قصب السبق يف ذلك الشقي مصطفى كامل اتاتورك الذى فرضوه عىل تركيا املسلمة 
فعمل عىل الغاء الحروف العربية واستبدال اللغة الرتكية بالحروف الالتينية وعزل تركيا عن 
العرب واملسلمني. ولكن والحمد لله تعاىل نجد اليوم االسالم يرسى يف قلوب اغلب الشعب 

الرتيك وقد تصّدى لكل الحمالت املعادية ضده ببسالة.
ولقد قام علامء االزهر بدورهم املتمّيز فتصدوا لهم عرب نفوذ الجامع االزهر حيث عقد 
من  وشبابهم  املسلمني  ابناء  من  االالف  اقبال  سبب  عن  وتساءلوا  تبشريياً  مؤمتراً  املنّرصون 
مختلف العامل لالزهر وما الرس يف نفوذ هذا الجامع منذ الف سنة اىل االن؟ وتوّصل املنّرصون 

اىل نتائج منها :

(١) لقد الف د. انيس فريحة كتاباً سامه ( تبسيط قواعد العربية  ويتوبيها عىل اساس منطق جديد يدعو للعامية والالتنية،انظر 
االستعامر واالسترشاق، ص ١١٢-١١٣.

(٢) استمر االستعامر الفرنيس يف الجزائر اكرث من ١٣٢ عاما تقريباً.
(٣) انظر التبشري واالسترشاق، ص ١٣٥-١٣٦.
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١- اّن املسلمني رسخ يف اذهانهم اّن تعلم اللغة العربية يف االزهر متقن ومتني اكرث من غريه 
٢- املتخرجون من االزهر معروفون بسعة االطالع يف علوم كثرية.

٣- التعليم مسموح فيه لكل مشايخ وطالب العامل  الدنيا دون قيود.
٤- اوقاف االزهر كثرية تساعد عىل التعليم فيه مجانا ففي استطاعته ان ينفق عىل (١٢٥٠) 
بالخطر  الكنيسة  يهّدد  االزهر  بإّن  القول  اىل  املبّرشون  انربى  وبناءا عىل هذا  معاً.  استاذ 
تشرتك  مرص  يف  نرصانية  جامعة  بانشاء  فطالب   االزهر   دور  لتخفيف  اقرتاحا  وعرض 
الكنائس املسيحية يف االنفاق عليها لتتمكن من مزاحمة االزهر بسهولة وتتكّفل بدراسة 
اللغة العربية وتدريس الرتبية االسالمية ليتمّكن خريجوا هذه الجامعة الجديدة من تنصري 

املسلمني االخرين. 
وفعال تم انشاء الجامعة االمريكية والجامعة املرصية وكالهام لعب دورا يف تحدي االزهر 
يف التأريخ املعارص نظرا ملا يحظى به خريجوها من املناصب يف املستقبل، ولكن مع هذا  ظل 
االزهر قوياً ثابتاً والحمد لله  ولو اصابه بعض الضعف وقام املسلمون بانشاء جامعات عريقة 
كربى كجامعة ام القرى والجامعة االسالمية يف املدينة املنورة والجامعة االسالمية يف بغداد ويف 
ماليزيا والسودان و جامعة محمد بن سعود يف الحجاز وغريها العرشات  من الجامعات  يف 

العامل االسالمي تؤدى دور األزهر مثله او اكرث منه.
اجل اّن الرتاث هو حصيلة علوم وجهود االجيال السابقة من التجارب االنسانية وغريها، 
حيث يرتك كل جيل عرب مراحل التأريخ تراثاً للجيل الذي يليه و يعمل عىل تطويره مبا يتفق 

مع القيم واملثل العليا.
ومن املعلوم اّن العامل اإلسالمي له تراٌث مجيد يف ميادين شتى يف اللغة واألدب والشعر 
والخطابة واآلثار واملكتبات واملدن األثرية واملساجد التأريخية وغري ذلك. غري انه بعد الغزوات 
صنعها  هدم  معاول  وغرباً  رشقاً  االحداث  مرسح  عىل  برزت  املسلمني  وانتكاسات  الصليبية 
االعداء تهدف اىل نسف الرتاث عىل اعتبار انه يعقب الهدم تحّلل فيكون املسلم متحلًال يف 
اغرق  الذي  االستعامري  الفكري  الغزو  املعاول يف  وتتمّثل هذه  لهم  انقياده  فيسهل  نظرهم 
العرى وجعل  املوازنة وانفصام  لتعمل عىل قلب  للأملوف  الناس يف مفاهيم مبتذلة مخالفة 

الناس يركضون وراء رساب الوهم والضياع.
روح  والضالل. ألضعاف  لألنحراف  تدعو  بواسطة قصص  السامء  رسالة  يشّككون يف  انهم 

االسالم يف النفوس.ومن ثم ترسي تيارات املروق منه  من خالل سوء الفهم.
يبّرشون  واالزالم  البسطاء  من  العديد  انضوى  والتقدم  واملدنية  الحضارة  شعار  وتحت 
بعضهم عمل  اّن  بل  واستهجنوه  الرتاث  القوم هجموا عىل  اّن  بالنفس  يحّز  باملسيحية ومام 
يف طمسه عىل مدى قرنني او أكرث فحدث فراغ  عقائدي وإفالس عقيل وخواء روحي يف ذلك،  

وهذا من أسباب تخّلف 
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العرب عن الركب الحضاري. حتى أصبح مثلنا يف الرصاع كمثل من مييش ويحاذي قطاراً 
رسيعاً وهو يسري عىل قدميه. فال بد من العودة لألصالة واالستعانة باصحاب الخربة واملعرفة. 

هذا واّن املتأّمل يجد   املنّرصين  قد عملوا عىل تدمري الرتاث من جوانب شتى:
- محاربة اللغة العربية  كام مر قال احد عتاة الصليبني  ذات مرة (اذا اردتم القضاء عىل هؤالء 
القوم اى املسلمني يجب عليكم ان تبعدوهم عن هذا وهو يشري اىل املصحف الذي كان 
ممسكاً به.)(١) وقال آخر (يجب أّن نفهم املسلمني أنه ليس كل ما يف القرآن صحيحا وأّن 

الصحيح فيه ليس جديدا).
رسالة  ذات  ألمٍة  لغة  كل  وإّن  العربية  اللغة  القضاء عىل  بعد  اال  عليه  القضاء  وال ميكن 
ساموية هي اساس الوجود الثقايف لها، ويدرك اعداء الرتاث أّن اللغة هي املنهل الذي ينهل منه 

العامل واألديب والفّنان وغريهم إلرواء العقول واألذهان.
لذلك  الطوفان  مواجهة  الضاد يف  للغة  معقال  الثامن عرش  القرن  األزهر خالل  كان  لقد   
أستهدفه وقصفه نابليون باملدفعية لتهديم هذه املنارة عىل من فيها من حفظة الرتاث وقد 
ارتكب حامقات إجرامية حيث قام بذبح شيوخ األزهر وطالبه ورأى نابليون وتالميذه فيام بعد 

أنه من األنسب ايفاد بعثات من طلبة وشيوخ اىل باريس ليجري هناك غسيل ادمغتهم.
- مل يتورع محمد عيل باشا يف مرص ان يصدر قراراً يتبّنى لغة اليهود العربية كام ذكروا والتي 
جعلها لغة املراسالت الرسمية يف دواوين حكومته بواسطة فريق من اليهود يف أمانات الرس 

واملناصب اإلدارية الحّساسة وغري ذلك.
وتوالت املحن يف عهد اسامعيل باشا الذي اعلن انه سيجعل مرص جزءاً من أوروبا وسّلمها 

لشذاذ االفاق.
املعطيات  العربية عقيمة  اللغة  أّن  باعتبار  (العامية)  الدارج  الكالم  - زرع املسترشقون بذرة 
يف الحوار املرسحي والتمثيل عىل الشاشة وزعم بعضهم اّن العربية متخلفة ال تسايرركب 

التطور وروح العرص وتعجز عن تطوير املرسحية.
   وظهرت طبقة من املثقفني ينادون  بذلك ويؤيدون الدعوة للعامّية عقوقاً ونبذ اللغة 

العربية يف مرص ولبنان وغريهام.
  وال بد من ذكر بعض من أسهم يف هذا عىل سبيل املثال ال الحرص :

-احمد تيمور الرتيك : وهو باشا من دعاة الترتيك قام بحملة ضد اللغة العربية واصدر معجاًم 
بالكالم الدارج املرصي.

-سعيد عقل : وهو لبناين دعا اىل إبدال الحروف العربية  فابتدع حروفاً التينية كبديل للحروف 
العربية ونرشها بني الناس، ودعا اىل إحياء بعض اللغات املنقرضة البائدة يف الرشق العريب.

(١) انظر الرتاث ومعاول الهدم،  ص ١١.
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واملصور  والبالغ  الهالل  الرتاث رصاحة عىل صفحات مجالت  منابذة  اىل  :دعا  - سالمة موىس 
واخبار اليوم و املقتطف ثم اصدر كتابني نظرية التطور وأحالم الفالسفة للدعوة اىل ذلك.

تعليم  الكلمة يف  اىل  االصوات   ادخال طريقة  اىل  يدعو  كتاباً  اصدر  :حيث  -خليل سكاكيني 
املبتدئني وكيف يكون الطالب ملاّمً بالكلمة ما مل يتعلم الحروف ويدرك االصوات اوالً.

اىل  وإيطالية  فرنسية  ٣٦ مرسحية  تقريبا  ترجم   حيث  اللبناين  املثقف   : روفائيل  يعقوب   -
العامية لغرض تقليدهم يف ذلك.

الدارج (العامية) عدة مرسحيات. وقامت فرقة سالمة حجازي  -عباس عالّم  :نقل اىل الكالم 
بتمثيل هذه املرسحيات عىل بعض املسارح امام الجمهور وهو يحايك الغرب.

-يوسف وهبي : قّدم أكرث من ٣٠٠ مرسحية اقتبسها لكبار الكّتاب الغربني يف العامل اىل الدارج.
ونحن ال ننكر ااالقتباس  من االدب  العاملى ولكن ال عىل حساب الطعن يف لغتنا العتيدة، 

فهذا أمر مرفوض ال يقبله اال عميل اوجاهل.
  ولكن مع كل هذا تصّدى لهم جمهرة من علامء هذه االمة امثال علامء االزهر وغريهم 

يف العامل االسالمي وذلك مثل:
-محمد عيل الظاهر:  حيث تّصدى لهم  يف صحيفة الشورى وانذرهم بالعواقب الوخيمة.

- وشهاب الدين الدمنهوري  :يف كتاب اللب املصون يف رشح الجوهر املكتوب.
-ومصطفى صادق الرافعي: يف  اعجاز القرآن الكريم ووحي القلم وتحت راية القران الكريم.

اللغة  عن  للدفاع  عدة  مؤلفات  اصدر  املشهور حيث  اللبناين  املؤرخ  :وهو  ارسالن  -وشكيب 
العربية.

-وصادق سالمة، واحمد الظواهري،وبرهان الدين زرنويب، ومحمد ابراهيم الوطواط وغريهم
-وانربى لهم الشعراء امثال احمد شوقي وحافظ ابراهيم وغريهم يف قصائدهم التي حّركت 
الشارع العريب ضد هذا املخطط املاكر.(١)،  ويحق ىل ان اتساءل ملاذا هذه الهجمة الرشسة 
اللغة العربية  اللغات عىل وجه االرض، يف حني نجد  العربية؟ وهى من اعرق  اللغة  عىل 
وهي لغة كانت ميتة اكرث من الف عام فاحيوها بجهود استثنائية  بحيث اصبح تدريس 
الطب عند اليهود باللغة العربية منذ الخمسينات من القرن العرشين،  بينام اليزال الطب 
يف البلدان العربية يدرّس باللغة االنكليزية  او الفرنسية  فهل تصورت حجم املؤامرة عىل 

اللغة العربية؟.

(١) انظر الرتاث ومعاول الهدم، ص ١٣.
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املطلب السادس

التنصري واختطاف الرجال
ملّا استعمرت الدول االوروبية افريقيا اّدى ذلك اىل انهيار العديد من االمارات االفريقية،  
فأصبحت الكشوفات االوروبية يف افريقيا نهباً وسلباً ومرتعاً خصباً لهم ومن هذا السلب هو 
اسرتقاق األفارقة حتى قّدروا أّن من وصل اىل أوروبا من االفارقة رقيقاً ما بني ٢٥-٤٠ مليونا من 
شعب افريقياً وحدها، وتعاونت الكنيسة ورجال التنصري مع جيوش االستعامريف ذلك واعلنت 
الكنيسة وهو  وأمريكا، وراح مندوب  أوروبا  اىل  القادمني  املخطوفني  العبيد  انها ستعّمد كل 
يجلس عىل مقعده الرخامي عىل الشاطئ الساحىل يعّمد العبيد باملاء ويقبض نصيبه من رسوم 

التصدير الذي أصبح مورداً خاصاً من موارد الكنيسة آنذاك.(١)
وتنافست بريطانيا واسبانيا والربتغال وهولندا وفرنسا والدمنارك يف تجارة الرقيق حتى أّن 

ميناء ليفربول وميناء برستول قد اشتهرا بتجارة الرقيق يف بريطانيا. 
و كذلك  امليالدي  الثامن عرش  القرن  بالرقيق من  املتاجرة  الدول  أبرز  بريطانيا من  وتعّد 
كانت مدينة لشبونة يف الربتغال متّد العامل بالرقيق حتى قيل أّن لشبونة وليفربول قد بنيتا عىل 

عظام الرقيق األسود االفريقى ودمائهم.(٢) 
وكانت لهم اساليبهم يف اثارة الفتنة يف افريقيا،  حتى استغل املستعمرون زعامء القبائل 

الوثنية ملحاربة االسالم والوقوف يف وجه امتداده هناك حتى قال احدهم:
عىل  االعتامد  الّن  االرجاء  تلك  يف  الوثنية  القبائل  زعامء  استغالل  فرنسا  مصالح  من  (اّن 

الجامعات االسالمية ينطوي عىل خطر أكيد عىل املستعمر هناك).(٣)
واّكد هذا الداعية احمد ديدات بقوله( إنهم يرسقون اطفالنا  هذا وامام كل شخص يتحّول 
اىل االسالم فالنصارى يكسبون سبع اشخاص يف أفريقيا مكانه كذلك فعلوا يف اندونيسيا والسري 

يف اتجاه واحد يف بنغالدش وباكستان عىل نفس الطريق).(٤)
وكان االفارقة يقفزون من السفن اثناء رسقهم حيث قفز يف إحدى الرحالت ١٠٠ شخص 
ان  عىل  املوت  وفّضلوا  االنقاذ  الباقون  رفض  حني  يف  فقط،  ٣٣شخصا  منهم  وانقذوا  منهم 

يكونوارقيقا.
وكانت سفن ليفربول تقوم بـ ٨٧٨رحلة عرب املحيط االطليس وهذه سفن ليفربول وحدها 
فام بالك ببقية السفن الربيطانية او األوروبية؟حيث نقلت هذه السفن خالل هذه الرحالت 
٣٠٣٫٧٣٣ الف من الرقيق، وتّم رسقتهم من اأفريقيا خالل عرش سنوات ١٧٨٣ –١٧٩٣م وربحت 
سوء  بسبب  ميوتون   ٪٣٥ عن  اليقل  ما  وكان  اسرتليني  جنيه  مليون   ١٥٫١٨٧٫٨٥٠ ذلك  من 

املعاملة وقد

(١) انظر اىل االستعامر االورويب الفريقيا، زاهر رياض ص ١٣٨ وانظر حارض العامل االسالمي، ص ٦٥٨.
(٢) انظرحارض العامل االسالمي، ص ٦٥٨.

(٣) انظر الدعوة االسالمية يف غرب افريقيا،  عبد الظاهر ص ١٥.
(٤) انظر يف االنجيل والقران، احمد ديدات ص ١٧.
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 أقاموا هناك قالعاً كمستودعات ومخازن لجمع الرقيق يف كل من داّكار يف السنغال وجوانو 
وايجيلو والغوس وبنني وغينا وسرياليون وليبرييا وانغوال وبعض هذه القالع ال زال قامئاً كآثار يف 
املوانئ يشهد عىل فظاعة الجرمية التي كانت الكنيسة تبارك هذا العمل الدىنء وتاخذ املقسوم  

وتعّمدهم وتدخلهم يف النرصانية.
لبيعهم كرقيق(١)  وتنافست كل من بريطانيا واسبانيا وبلجيكا والربتغال يف رسقة االفارقة 
وكان يربط كل اثنني من االفرقة بقطعة كبرية من الخشب توضع يف اعناقهم او ايديهم ويقّيدون 
بالسالسل كقطعان املاشية متاما عىل شكل مجموعات  برشية، واذا صاح احدهم اثناء االنتقال 
يقتلونه امام اخوانه حتى يكون عربة لهم ورجال الكنيسة يرشفون عىل تعميد وتعليم وتجارة 

الرقيق هناك.
ويقول رئيس االمرييك توماس جيفرسون ١٧٤٣-١٨٢٦م وهو الذي اصبح ذا ثروة عن طريق 
عمل عبيده الكثريين قال (عندما نّحرر العبيد يجب ان نبعدهم كثرياً عن االختالط حتى ال 

يلوث دم سيده باللون األسود).(٢)
 ولقد بدأ القنص لالفارقة عرب البحار عىل يد الربتغاليني وبيعهم عرب البحار اىل أوروبا وأمريكا 
واستمر هذا العمل قروناً عديدة، ومام يلفت النظر اّن اقتناص البرش وبيعهم عند الربتغاليني 
يعّدونه عمال مقدساً حيث يباعون اىل االقطاعيني ويعملون يف ضياع االمراء وامللوك يف أوروبا.

والغريب ايضاً انهم يدخلون االفارقة يف دين النصارى فيطّهرون ارواحهم وتبقى أجسادهم 
يف الرق وهكذا يجرى اقتناصهم باسم املسيح والقديسني ومباركة البابا لهم حيث اصدر مرسوماً 
باباوياً سنة ١٤٥٥م اعترب غري النصارى كفاراً ينبغي اذاللهم واسرتقاقهم  وتّم ارسال رقيق من 

افريقيا اىل الربازيل حيث بلغ عددهم أكرث من ٥٫٥ مليون ما بني عام ١٥٥٠-١٨٥٠م.
وكانت السفن الربتغالية خاصة و االوروبية عامة تأيت اىل السواحل االفريقية فيميلون عليهم 
ميلة واحدة نهباً وسلباً فيقتلون ويخطفون كل من وقع بايديهم وهناك"صوٌر مبكية" ألمهات 
للنجاة وفراراً من الرق وبعضهم يقفز هرباً  يهربن بأطفالهم وازواج يفّرون بزوجاتهم قصداً 
وبعضهم يختبئ ويخّبئ اطفاله تحت الشجر ولكّن األوروبيني يعرثون عليهم فيسوقونهم نحو 

السفن ليكونوا رقيقاً لهم  وخدما يف بيوتهم.
ثم اقتدى بالربتغال كل من هولندا وانجلرتا وفرنسا ثم امريكا مبباركة البابا والكنيسة لهم 
كام ذكرنا قبل قليل، وتعّد نيويورك حتى األيام األخرية من عام ١٨٦٢م امليناء الرئييس يف العامل 

لهذه التجارة اآلمثة ومدينتي بورتالند وبوسطن تأتيان يف املرتبة الثانية من حيث التصنيف.

(١)  انظر رحلة خري يف افريقيا، ص ١١.
.wd Jordan.. White over back, Africa (page 123) slave today (٢) انظر عبيد افريقيا اليوم، وانظر
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وذكروا أنهم خالل القرون األربعة املاضية تّم اختطاف ٢٥مليونا افريقّيا وقيل ٤٠ مليوناً(١) 
حتى تشجّعت ملكة بريطانيا اليزيبث االوىل واغرتها االرباح فاتفقت مع هومنر ملشاركته يف 
حملة تحت اسم املسيح او اليسوع فأبحر عىل ظهر سفينة كبرية ألختطاف ورسقة املزيد من 
االفارقة وعاد اىل اوروبا وامريكا(٢) بأيرادات وارباح طائلة فلقبته امللكة املثّقفة بلقب الفارس.

واستخدمت أوروبا االفارقة يف اعامل شاقة هناك مثل ادارة الطواحني واآلالت و جر العربات 
وشق الطرق وحفر املناجم للفحم واملعادن وحمل االثقال وغريها.(٣) ويحق ىل ان اتساءل هل 
هذه هي الحضارة الغربية؟ وكيف توالت اقالمكم وكتبكم للطعن باالسالم  العظيم واتهموه 

بانه يشّجع الرق؟

املطلب السابع

التنصري واختطاف االطفال
استخدم رجال التنصري اسلوبا دنيئا لجلب اكرث عدد من الناس  لديهم  ولو بدون بدون 
قناعة وذلك االسلوب هو اختطاف االطفال وسبق ان ارشنا اىل نتف منه يف صفحات مضت، و 
لقد شاعت هذه الظاهرة اثناء محنة املسلمني يف االندلس وال يزال شائعا اىل حد االن وقائم 
عىل قدم وساق يف دول شتى ولقد وجدوه من انجح السبل الرساليات التنصري ويحّقق لهم 

االهداف املنشودة  اذ يقوم رجال التنصري.
امام دورهم ومدارسهم واسواقهم ومالعبهم وتبنّيهم ثم تسفريهم   بخطف االطفال من 
اىل دول اوروبا، وهناك تجري عمليات غسل االدمغة من خالل ما يصلح لهم ويتناسب مع 
عقلياتهم ويغرونهم باملالعب والحلوى والغذاء والكساء والرشاب وغالباً ما يكون الخطف بعد 
بتلك  التنصري  فتبدأ عصابات  اخرى  بامور  الناس  انشغال  الطبيعية عند  الكوارث  او  الحروب 

املهمة البشعة.
وانا ال اتكلم جزافا بل سارضب  بعض االمثلة:

- يف مرص عملت جمعية ذات الرداء الرمادي عمًال يف هذا الجانب اذ تأيت من شامل القاهرة اىل 
مرص الجديدة يف الشوارع وتوزع عيل االطفال االكسية واالغذية(٤) واذا اجتمعوا ساقوهم 

اىل الجهات التي يريدونها.
ويف هذا يذكر الشيخ محمد صالح العثيمني يف افتتاح مكتب هيئة االغاثة االسالمية العاملية 
يف الرياض أّن املنّرصين يقّدمون الحلوى الطيبة النظيفة املغلفة لالطفال ويقولون هذه حلوى 

عيىس

(١) انظر اوروبا والتخلف يف افريقيا،د. والرت روديني، ص ١٢٨ وملحات عن التنصري يف افريقيا، ص ٣٨.
(٢) ازداد ت  تجارة الرقيق يف عام ١٨٠٠م و بلغ اجاميل عددهم ٩٫٥ مليون افريقيا تم ارسالهم اىل قارة  امريكا، انظر ملحات 

عن التنصري يف افريقيا،  د.عبد الرحمن السميط، ص ٣٦.
(٣) انظر اوروبا والتخلف يف افريقيا،  د.والرت روديني، ص ١٢٩.

(٤)   انظر معركة التبشري واالسالم، عبد الجليل شلبي،ص٣٢ وحركات التبشري واالسالم يف آسيا وافريقيا واوروبا،  ص ٣٠٥.
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 ويقدمون الحلوى النتنة املكشوفة القذرة لهم ويقولون هذه حلوى محمد صىل الله عليه 
وسلم، فيستقر يف أذهان االطفال ما يستقر بهذه االساليب القذرة.(١) 

الرشق  يف  املسيحية  نرش  منظمة  مثل  ومؤسساتهم  لبنان  يف  املنّرصون  فعله  ما  بلغك  - هل 
االوسط التي اسست سنة ١٩٧٩م التي تكّونت نتيجة الحرب االهلية التي دامت اكرث من 
١٥ عاماً فقاموا بعمل دينء ومخٍز وفاضح حيث اخذوا الف طفل يتيم من ابناء املسلمني 
اىل اوروبا وامريكا، و هناك ارشفت عليهم األم تريزا املنّرصة املشهورة عىل عملية الرتحيل 
والتهجري لاليتام خالل الحرب اللبنانية بدعوى ايوائهم ورعايتهم ظاهراً، والهدف الحقيقي 
هو ايداعهم مالجئ الكنيسة وتربيتهم عىل النرصانية وتلقينهم التثليث واعطاؤهم لعائالت 

مسيحية لرتبيتهم.(٢)
ومن الجدير بالذكر أّن هذا البلد الصغري لبنان وحده فقد ١١ الف طفال خالل ١٢ عاما 
ال يعرف اىل اين ذهبوا؟ فتبنّي اىل هناك انها اوروبا. ومن الجدير بالذكر اّن االم تريزا اعطوها 
جائزة عاملية بسبب جهودها التنصريية وكانت لها عالقة بالرئيس الراحل السادات ونّفذت يف 

عهده مرشوعات تنصريية تحت شعار الخدمات االجتامعية.(٣)
فهل هذه املسالك يقرّها عقل او دين اوخلق؟ واخاطب املسؤولني والقابعني يف الفاتيكان 

وهل ثبت عندكم اّن السيد املسيح قام بهذا العمل الشنيع؟

املطلب الثامن

جهود استثنائية يف سبيل التنصري
     نذكر بعض الصور لجهود استثنائية لبعض إرساليات التنصري:

- بنت عمرها ٢٤ عاماً من فرنسا تعمل يف افريقيا يف مكان ليس فيه خدمات كالكهرباء واملاء 
وفيها بعوض كثري وحيوانات مفرتسة مع خشونة طباع الناس يقول الدكتور عبد الرحمن 
السميط سألتها ملاذا انت هنا؟ قالت من اجل خدمة االنسانية وهي ال تتلقى اال راتباً بسيطاً 

يكفيها لسد احتياجاتها.(٤) رمبا ترشب من مياه االمطار التي تتجمع يف الحفر هنا وهناك.
- بنت كاثوليكية راهبة املانية رأيتها يف موزنبيق يف مقاطعة اتهامبان سنة ١٩٨٣م اثناء املجاعة 

تعمل وتنام هناك بصورة دامئة وبدون حراسة شخصية لها.
يقول د.عبد الرحمن السميط شعرت باألمل الشديد اذ اننا مل نبلغ ما بلغه النساء فضًال عن

(١) انظر التنصري يف االديان العربية، ص ٥٩ د. ابراهيم النملة،  
(٢) انظر الجذور التاريخية لالرساليات التنصريية يف مرص، ص ٣٤٤-٣٤٥.

(٣) انظر املصدر نفسه، ص ٣٤٤-٣٤٥.
(٤) انظر التنصري واالستعامر يف افريقيا السوداء،  ص١٢٩.
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 الرجال الغربني يف تضحياتهم من اجل دينهم الباطل، فال اقّل من ان نكون مثلهم علاًم بأين 
مل استطع الوصول اىل ذلك املكان اال بعد ان جّهزت الحكومة  لنا عدداً من السيارات للوصول 

اىل هناك.(١)
- زرت امرأة لبنانية يف تشاد يف صحرائها النائية يف مركز للخدمة االجتامعية سألتها من ارسلك 
اىل هنا؟ قالت الكنيسة قلت لها منذ متى وانت هنا؟ قالت منذ ٢٥عاماً ويف قرية ال يوجد 

فبها ماء دون ان تشتيك او تطالب بأجراء راتب لها.
اين هذه من تضحياتنا؟ حيث ال توجد يف اكرثنا اال هبوط الهمم التي جعلت من النسور 

زرازير  ومن االسود قططاً.(٢)
- رأيت امرأة فرنسية يف صحراء الهبة يف ادغال افريقيا حيث الغبار الكثيب والقاذورات يف كل 
مكان وصياح االطفال وموىت هنا وهناك، وهي صابرة تبرش باالنجيل فدعوت الله تعاىل لها 
بالهداية وتذكرت حال نسائنا كل ما يهمهن املوضات والترسيحات والعطورات واّن قيمة 
مسلمة  عائلة  إلعالة  يكفي  عندنا  االفراح  مستلزمات  من  واحدة  وحقيبة  الواحد  الثوب 

منكوبة تقف عىل قدميها.
- شاهدت امرأة امريكية تلبس ثياب الصوماليات وقد استعارت اساًم لها (عائشة) وتجيد اللغة 
الصومالية ولها سنوات عدة وهي تعمل وسط الظروف الصعبة يف الصومال فلام حدثت 
الحرب االهلية عادت اىل شامل كينيا وسألت عنها قالوا بعثتها الكنيسة االفريقية لتخدم 

املخابرات باسم الكنيسة يف الصومال.(٣)
الباب عىل مرصعيه هو(سياد بري) رئيس الصومال االسبق   التنصري  اّن الذي فتح لرجال   
والذي اراد ان يجعل عائلته مالكة وباقي الشعب عبيداً لهم، فسفك الدماء وسجن االالف بال 
ذنب، وقتل العلامء يف امليادين العامة ألنهم استنكروا مساواة املرأة بالرجل يف االرث، وحني قتل 
احد القساوسة االيطالني ماذا فعل قبيل زواله بقليل؟ جمع ٥٠٠ من العلامء وطلبة العلم عىل 

شاطئ البحر االحمر وقتلهم جميعاً فأذاق الصومال خالل ٢٦ عاماً من حكمه اّمر العذاب.(٤)
  احد زعامء القبائل قال (اّن املنّرصين جاءوا بأطعمة وقت املجاعة وطلبوا منا ان نغرّي ديننا 
حتى يعطونا الطعام وكان هذا الطعام من الربنامج الغذاء الدويل ساهمت فيه دول كثرية منها 

دول عربية واسالمية ويتم توزيعها عن طريق الكنيسة.
الدين،  نقاش حول  اي  قاطعاً  لهم موقف مرشف حيث رفضوا رفضاً  كان  االهايل  اّن  غري 
فحمل املسيحيون االطعمة ورحلوا تاركني القرية واالهايل ميوتون جوعاً،  وقالوا لهم اطلبوا من 

املسلمني 

(١) انظر رحلة خري يف افريقيا ص ٨٠.  
(٢) املصدرنفسه، ص.٨٣.

(٣)انظر املصدر نفسه ص ٨٣-.٨٤. 
(٤) انظر املصدر نفسه، ص ٩٥.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٢٩٧

يف بيان التنصري وما يتعلق به

(اننا  االهايل رّدوهم بكل عزة وقوة وقالوا  لكّن  النصارى  به  الطعام جاء  يطعموكم فهذا 
منوت عىل االسالم وال نرىض ان نعيش نصارى).(١)

مع العلم اّن بعضهم مل ير عربياً  بل مل ير مصحفاً يقرأ فيه ومع هذا يعرف فقه االسالم 
ويفضل ان ميوت عليه عىل ان يغيرّي دينه وبعض القبائل يف شامل كينيا وجنوب اثيوبيا مثل 
يقّلمون  وال  جهًال،  بقليل  الغروب  قبل  ويفطرون  يصومونه  برمضان  يحتفلون  الغربا  قبائل 
اظافرهم وال يقّصون شعورهم طول رمضان جهًال، وينشدون االنشاد والرتانيم عن الله تعاىل 
ابدا؟واي طفل يولد يوم االثنني يسمونه  ومكة واملدينة وال يعرفون ما هي مكة وال املدينة 

مامود اي محمد.(٢)
الخمسينيات  اوائل  يف  ديدا  االستاذ حرسن  هو  الغربا  قبائل  من  تنّرص  من  اول  واّن  هذا 
واحتفل النصارى به احتفاالً كبرياً عند تعميده وكان عمره صغرياً يف الصف السادس االبتدايئ 
بحيث حرض الحفل ٣٤ قساً بطائرة خاصة  ثم بعد فرتة هداه الله لالسالم سنة ١٩٧٨م واصبح 
تجده  تعاىل ويكشف خططهم، واحياناً  الله  اىل  بالدعوة  داعيه لالسالم هناك(٣) يعمل هناك 

يعيش عىل اراٍض مفروشة بصخوٍر سوداء ال ماء فيها وال زرع وال شجر.
 اّن املنّرصين هناك يخربون االفارقة اّن القران الذي يف مكة او املدينة قد احرق او اكلته 

االبقار ويرشدونهم اىل الكتاب املقدس املحشو بالتثليث عندهم.
 قلنا لهم نحن من اهل  مكة واملدينة وعندنا الكتاب القران الكريم، وها هو اخرجناه لهم 

مل تأكله االبقار فطلب رئيس القبيلة منا معلاًم للقرآن الكريم حتى يتعلم االطفال منه.(٤)
 اّن املنّرصين هناك يستغلون كام ذكرنا حاجة الناس املاسة فيدخلون عليهم من هذا الباب  
يقول الكاتب الطاجييك عزير بيك ده بيدي يف مقال نرشه يف صحيفة جوانات طاجيكستان 
اي شباب طاجيكستان ما نصه (انه رأى امراة ُمسّنة بزي طاجييك دخلت الكنيسة وتوّجهت 
مبارشة اىل متثال املسيح املصلوب عندهم ومسحت وجهه بيديها وقبلته تربكاً ثم صلت مثل 
النصارى فسألت نفيس اي يشء اجرب هذه العجوز املسلمة عىل اعتناق النرصانية يف مثل هذا 

العمر أهو الفقر أم املطالب املعنوية؟أم انعدام رعاية املسلمني لها؟(٥)
 ولقد انشأ النصارى يف جمهوريات االتحاد السوفيتي ما يقارب عن (٨٠٠) كنيسة ويزداد 

اتباعهم يوماً بعد يوم بفضل جهود املنرصين واسناد الغرب لهم.
 اّن املنظامت التنصريية يف بنغالدش تسّجل اسامء النساء الحوامل املسلامت ثم تتعهدهن 
بالرعاية واالهتامم فإذا وضعت جاءت املنظمة بعد شهرين او ثالث ويأخذون منها رضيعها 
يف مقابل ألف او الفي روبية لها ولزوجها ويفرح الزوجان بذلك فتأخذ املنظمة الطفل ترعاه 

واالهل

(١) انظر رحلة خري يف افريقيا ص ١٠٥-١٠٦. 
(٢)  انظر املصدرنفسه، ص ١٠٨-١٠٩. 

(٣)  انظر املصدرنفسه، ص ١١٠.  
(٤) انظر املصدر نفسه،  ١٢٠-١٢١.  

(٥) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص ١٨٨و ١٩٣.
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 ال يبالون مبصري الطفل ظّناً منهم اّن الطفل سيعود اليهم وفعًال يعود اليهم بعد ان ينشأ 
نشأة نرصانية يف معسكرات دور التنصري وهكذا يستغلون الفقراء الذين يعيشون احياناً عىل 

اوراق الشجر ويسكنون بيوت الصفيح.
او  البورماوين ال يجدون مأوى لهم سوى مخيامت مصنوعة من الخشب  اّن املهاجرين   
الصفيح حيث ال طعام وال عالج وال لنب لالطفال وال يعرفون شيئاً عن االسالم وقد حيل بينهم 
وبني وصول املنظامت الخريية االسالمية بل اّن السلطات البورمية اذا وجدت مواطناً بزي عريب 
بورما من ٢٧٪ يف  املسلمني يف  نسبة  انحدرت  لذا  يرّحل  او  لُيسجن  فوراً  عليه  القبض  ألقت 
سنة ١٩٤٨م اىل ١٠٪ كام تزعم الحكومة حيث مينع تغلغل املسلمني اىل هناك ويرصدون اينام 

تحركوا.
 اّن رجال التنصري يذهبون اىل االكواخ التنصريية والخيام والبيوت املسقفة بالقش فيصلون 
هناك وتقرع الطبول ويترضع ٤٠٠٠ مواطن ليبريي وعندها يعلن القس "اسحاق وينكر" يا أبانا 
اغفر لنا ذنوبنا اشف االمراض والرسطان واالورام خلصنا من العمى ومن العرج هكذا يعطونهم 
األرزاق والدواء لذا تنمو النرصانية يف افريقيا بشكٍل ارسع من اي مكان اخر عىل وجه االرض 

اذ يزدادون مبعدل ٥٪ سنوياً.(١)
ما بني عامي ١٩٩٠-١٩٩٧  االهلية  الحرب  ليبرييا خّلفت  الحروب ففي  وكذلك يستغلون 
اكرث من  ٢٠٠الف قتيال ومليون مرشدا واقتصاد مدمرا، حيث بنوا فيها اكرث من ٢٠٠ كنيسة(٢) 

واملسلمون هناك ليس لهم بوايك ابداً.

املطلب التاسع

النشاط التنصريي بشكل عام
لقد رصدُت بعض ما اعلنوه من أرقام من غري تحديد مكانها وهي بال شك تدّل عىل جهود 

غري عادية أذكر بعضاً منها عىل سبيل املثال ال الحرص: 
- ١٦٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ملياراً ميزانية التنصري يف العامل لسنة ١٩٩٠-١٤١١هـ ويف سنة ١٩٩٢قفز 
ثم  بهم  العناية  أجل  من  األرامل  لأليتام  داراً  و٩٠٥  الدوالرات  من  مليارا   ١٨١ اىل  الرقم 
محاولة غسل أدمغتهم وتنصريهم وإّن أحد املنّرصين البلجيكيني تبّنى (٣٠٫٩٠٢ ألف) طفًال 

يف الصومال لغرض تربيتهم تربية انجليلية ليعودوا قساوسة  من جديد هناك.
- ١٦٠٠ مستشفى يرشف عليها املنّرصون ادارة ودواءاً وتحليًال وغري ذلك 

- ٥١١٢ مستوصفاً طبّياً تابع لهم يف دول شتى.
- ١٠٥٠ صيدلية يرصف فيها الدواء مجاناً للفقراء و احياناً بسعر رمزي. 

(١) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص ١٨٠- ١٨١.
(٢) انظر املصدر نفسه، ص ١٨٣.
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- ١٢٠ ملجأ خاصاً للمرىض واملصابني.
وبلغاتها  دولة   ١٠٠ يف  التنصري  وتخدم  االنجيل  تعاليم  تنرش  وتلفاز  اذاعة  محطة   ٢٣٤٠  -

الحية. 
- ٣ أقامر صناعية خاصة لنقل خطابات البابا اىل العامل و ترتجم اىل ٧٠ لغة عاملية.

- ٩٨٫٩٠ ألف معهد تنصريي لتخريج املنرصين
- ٢٤٫٩٠٠ ألف مجلة كنسية أسبوعية  ويومية و فصلية توزع مباليني النسخ 

- ٢٢ مليون كمبيوتر خاص يف خدمة التنصري 
- ٨٨٫٦١٠ الف كتاب تنصريي مطبوع بعناويني مختلفة تنرش مبئات اللغات 

والعقائد  التثليث  اىل  للدعوة  املتكررة  املاليني  عرشات  منها  توزع  نرشة  ألف   ٧٠٠٫٠٠٠  -
الفاسدة 

- ١١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ مليون نسخة من األناجيل توّزع مجاناً يف العامل مرتجمة اىل ٥٠٠٠ لغة حية 
يف العامل 

- ١١٫٠٠٠ ألف روضة لألطفال او دون سن املدرسة وبأعامر مختلفة. 

- ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ماليني طالب وطالبة يف افريقيا يرشف عليهم االف من املنّرصين واملنّرصات فأين 
جهود اهل الحق يف مقابلة هؤالء؟. 

- ٤٠٫٠٠٠ ألف مسلم يف ارجاء االتحاد السوفيتي تّم تنصريهم خالل خمس سنوات وتّم توزيع 
١٢٠ ألف نسخة انجيل هناك وانشاء ٢٦٨ كنيسة خالل ١٩٧٨ – ١٩٨٣ م كام أعلن ذلك يف 

مؤمتر مجلس الكنائس العاملي يف كندا عام ١٩٨٣م  

- ١٥١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار دوالر قد جمعته ارساليات التنصري والتبشري لدعم النشاط التنصريي 
يف عام واحد 
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املبحث العارش

مواقع التنصري يف العامل ومؤسساته الفاعلة

املطلب االول

مؤمترات املنّرصين

اّن  تصدق  فهل  االسالمي،  للعامل  والتصدي  التوحيد  محاربة  يف  تتوقف  لن  جهودهم  اّن 
روسيا االتحادية صاحبة املذهب الشيوعي االلحادي الذي اباد املاليني من املسلمني عىل ارضها 
ودمرت االف املسلمني يف مناجم الفحم تحت االرض ليموتوا مختنقني وبعضهم سقطوا رصعى 
من جراء الجوع واالرهاب  تصّور هذه الدولة االلحادية  تقيم مؤمتراً تبشريياً  اليك بعضا من 

الغرائب:
الصهيوين حيث  اليهودي  راديك  واليهود وعىل راسهم  النصارى  اقطاب  اعّده  باكو  ١- مؤمتر 
املؤمتر  هذا  عىل  تعليقاً  الوقت  ذلك  يف  موسكو  يف  تصدر  التي  العسكرية  املجلة  نرشت 

واصفه البيان الذي اصدره املؤمتر بانه قرآن جديد للمسلمني.(١)
التبشري يف  ارسالية  القس صموئيل زومير رئيس  انعقد سنة ١٩٠٦م حرضة  القاهرة  ٢- مؤمتر 

البحرين. قد حرض ٦٢ منرصا رجاال ونساءا.
التبشريي يف سنة ١٩١٠م وقد حرضهمندوبون عن ٥٩ جمعية  باسكوتلندة  اونربة  ٣- مؤمتر 

تنصريية يف العامل. 
٤- مؤمتر لكهنؤ يف ٢١ يناير ١٩١١ بعد انعقاد مؤمتر القاهرة بخمس سنني حرضه  ١٦٨ مندوباً 

و ١١٣ مدعواً من ٢٤ جمعية تبشريية. وحرضه زومير 
٥- مؤمتر القدس الذي ترأسه صموئيل زومير.وقد عقد مرارا سنة ١٩٢٤ و١٩٢٨ و١٩٣٥ وقدضم 

١٢٠٠ مندوبا
٦- مؤمتر االنجييل االول الذي عقد يف برلني سنة ١٩٦٦ حول تنصري العامل

- مؤمتر اوفناالعقد سنة ١٩٦٧ يف اوروبا 
٧- مؤمتر لوران يف سويرسا سنة ١٩٧٤ وهو املؤمتر العاملي الثاين حول تنصري العامل.

٨- مؤمتر جاكرتا انعقد يف اندونيسيا سنة ١٩٧٥ اشرتك فيه ٧٠٠٠منرصا 

٩- مؤمتر ديلوباناك سنة ١٩٧٨ وال يعلم كم حرضه منهم. 

١٠- مؤمتر كولورادو سنة ١٩٧٨ وقد حرضه ١٥٠ ناشطا منهم يف العامل  ميثل بحق بروتوكوالت

(١) انظر موسكو وارائيل، د. عمر حليق ص ٨٣، واملذاهب املعارصة وموقف االسالم منها، د. عبد الرحمن عمري، ص ١١.
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التنصري حيث  قّرروا تنصري ٧٢٠ مليون مسلاًم. حيث رصدوا ١٠٠٠ مليون دوالرا   قساوسة 
لهذه الخطة.

١٢- مؤمتر نيودلهي سنة ١٩٦١ يف الهند.
١٣- مؤمتر الكنائس االنجليزية العاملة يف افريقيا سنة ١٩٨٦.

١٤- مؤمتر املنظامت الشبابية انعقد سنة ١٩٣٥.
١٥- مؤمتر شباب فرنسا سنة ١٩٣٥.

١٦- مؤمتر بلتيمور بالواليات املتحدة سنة ١٩٤٢ وهو خطري جداً.(١)   
وقد حرضه دايفد بن غوريون اول رئيس وزراء دويلة ارسائيل.

١٧- مؤمتر امسرتدام سنة ١٩٤٨
١٨- مؤمتر نتستون سنة ١٩٥٤ يف امريكا. وغريها 

املطلب الثاين

كتب املنّرصين ورسائلهم

   من الصعوبة مبكان بل من املتعذرجدا إحصاء جميع ما كتبه املبّرشون وانصارهم عن 
الرشق والعروبة واالسالم، واذا كان ذلك كذلك فانه ال بأس كمحاولة من ذكر إملامة صغرية عىل 

ما ميكن االحاطة به.
اصدرت مكتبة الكتاب املقدس " شرتايت ودندنغر" سبع مجلدات يف سنة ١٩١٦-١٩٣١م 
ذكرت فيها اسامء املصادر واملراجع التي تدور حول املبرشين وجهودهم وكان لها االثر الكبري 

يف ذلك.
اما الرسائل التي كتبها املبرشون من سورية والرشق االدىن اىل زمالئهم من بني عام ١٨٣٠-

١٨٤٢م حيث طبعت يف ١٣ مجلداً من اصل ٣٨ مجلداً كان لها االثر الكبري يف التنصري وهذا 
وقد.

يف  الفرنسية  التبشري  مدارس  اعامل  من  ١٨٦٩م حيث جمعت  سنة  يف  مجلدات  صدرت 
و أصدرت  تقع يف حدود ١٥٠٠ صفحة ومعتمدة عندهم  اربعة مجلدات  وكانت يف  الرشق 
مدارس التبشري االنكليزية يف جبل لبنان تقريراً عن اعاملها بني عام ١٨٥٦-١٨٦٨م تقع يف مجلد 

كبري جداً وله دور يف هذا امليدان.
وملا انعقد مؤمتر التبشري العاملي يف ادنربة يف اسكتلندا عام ١٩١٠م حيث أصدر تقريرا عن 
النواحي املختلفة التي يجب عىل املبّرشين مراعاتها وطبع يف عرشة مجلدات وكثرياً ما يرجع 

اليها املنّرصون.

(١) انظر التنصري  خطة لغزو العامل االسالمي، ص ٢، وانظر التبشري يف منطقة الخليج العريب، عبد املالك التميمي  ومنظمة 
الصحة العاملية مؤسسة تيشريية، مصطفى فوزى غزال ص٦٩_٧٥ وانظر جذور البالء، عبد الله التل ص ٢٢٨..
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وملا انعقد مؤمتر التبشري الدويل يف القدس سنة ١٩٢٨م ملدة اسبوعني اصدروا تقريراً يقع يف 
٨ مجلدات وهو وثيقة رسمية عندهم يف ذلك.

اما الكتب الخطرية املشّوهة لالسالم و التي يرّوجها املنّرصون واملسترشقون اذكر منها :

أ- املؤلفات الكبرية

- دائرة املعارف االسالمية، صدرت بعدة لغات وقد اخترصت اخرياً.

- دائرة معارف الدين واالخالق.

- دائرة معارف العلوم االجتامعية،ال سيام املتعلقة باالسالم.

- دراسة يف التأريخ القسم املتصل باالسالم ورسوله،ارنولد توينبي.

ب- الكتب االخرى:

١- حياة محمد برس وليام موير                          

٢- االسالم الفرد هيوم

٣ - تاريخ شارل الكبري القس تريين                    

٤- االسالم هرني المنس

٥- االسالم تحد للعقيدة للمبرش زومير               

٦- دعوة املئذنة كتيب كراج

٧- االسالم اليوم ا. ج اريري       

٨- ترجمة القران الكريم باالنجليزية أ.ج اتريري

٩- تاريخ مذاهب التفسري االسالمي جولد زيهر    

 ١٠- تاريخ العرب فليب متي

١١- اليهودية يف االسالم ابراهام كاش            

١٢- عقيدة االسالم أ.ج. فينسيك

١٣- الحالج الصويف الشهري يف االسالم لوي ماسينيون

١٤- الحرب واالسالم يف االسالم مجيد قدوري     

١٥- تطّور علم الكالم والفقه والنظرية الدستورية د.ب ماكدونالد 

١٦- االتجاهات الحديثة يف االسالم أ. د حبيب

١٧- طريق االسالم مجموعة من املسترشقني
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١٨- التصوف يف االسالم نيكسون       

١٩- مصادر تاريخ القران ارثر جيفري

٢٠- اصول االسالم يف بيئة املسيحية ار_بل

٢١- التطورات املبكرة يف االسالم د.س مرجوليوث

٢٢- محمد ومطلع االسالم ار-بل

٢٣- الجامعة االسالمية ار-بل

٢٤- اسالم العصور الوسطى ج جون جرينادم

٢٥- االعياد املحمدية ار-بل

٢٦- الوحدة والتنوع يف الحضارة االسالمية ج. جون جريناوم

٢٧- دراسات يف تاريخ الثقافة االسالمية ج. جون جريناوم

٢٨- محاوالت يف رشح االسالم املعارص ج. جون جريناوم

ج- دوريات مجالت تبشريية:

١- مجلة العامل االسالمي تصدر يف هارتفورد بامريكا

٢- مجلة جمعية الدراسات الرشقية يف امريكا

٣- مجلة العامل االسالمي تصدر يف فرنسا

٤- مجلة شؤون الرشق االوسط يف امريكا

٥- مجلة الفكر املسيحي تصدر يف العراق

٦- مجلة الرشق االوسط امريكية وغريها

وهكذا يبثون سمومهم عرب هذه الصحف والكتب 

املطلب الثالث 

  الجمعيات التنصريية والتبشريية

اّن للجمعيات دور يف بث افكار التنصري واراء الكنيسة وبينهام تنافس عجيب لتحقيق هذا 
الهدف:

١- جمعية االباء البيض، اسست يف نيجرييا والجزائر سنة ١٨٦٨ م ثم امتد اىل منطقة البحريات 
سنة ١٨٧٨ م ثم اىل غرب افريقيا سنة ١٨٨٥ م.
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٢- جمعية براين التنصريية.

٣- جمعية اباء الكنيسة االنجليزية.

٤- جمعية الرومان الكاثوليكية.

٥- جمعية نرش االجيال، هذه جمعية عمالقة متتد اىل ١٥٠ دولة ولها مطبوعات ومسجلة عىل 
CD وارشطة كاسيت ودور ترجمة االناجيل اىل لغات شتى.

٦- جمعية الشباب املسيحيني تأسست سنة ١٨٥٥م وقد لعبت دورا خطيا ضد االسالم ولخدمة 
التنصري.

٧- جمعية الشابات املسيحيات.

٨- جمعية االباء البيض اسست يف نيجرييا والجزائر سنة ١٨٦٨ م ثم امتدت اىل منطقة البحريات 
املرة سنة ١٨٧٨ م ثم اىل غرب افريقيا سنة ١٨٨٥ م.

٩- جمعية لندن التنصريية.تاسست ١٧٦٥م وهي موجهة اىل افريقيا 

١٠- حمعية كنيسة املسيح وقديسوا اليوم االخر.

١١- جمعية صندوق منظمة الرب.

١٢- جمعية كنيسة انجلرتا.

١٣- جمعية برناردو لالطفال والعون املسيحية.

١٤- جمعية جيش االخالص(العمل االجتامعي).
١٥- جمعية صندوق الوقف وفريق الكنيسة لالسكان.(١)

١٦- جمعيات بعثات التنصري الكنيسة سنة ١٧٩٩ موجهة اىل الهند والخليج و مقرها لندن.

املالكة يف  الربيطانية سنة ١٧٩٩م بدعم من االرسة  الكنيسة االنجليكانية  ١٧- جمعية تبشري 
بريطانيا

١٨- جمعية طبع االنجيل الربيطاين تاسست سنة ١٨٠٤م

١٩- جمعية طبع االنجيل االمريكية سنة ١٨١٦م و لها مطابع كمطابع النيل والخرطوم 

٢٠- مجلس الكنيسة املسيحية االمريكية سنة ١٨٣٧م موجهة للعامل العريب 

٢١- جمعية الكنيسة التنصريية تاسست سنة ١٨٤٤م موجهة للعامل العريب 

٢٢- جمعية الكنيسة االصالحية االمريكية  تاسست سنة ١٨٥٧م موجهة للخليج

٢٣- جمعية الروح القدس يف زنجبار سنة ١٨٦٣كاثوليكية مهمتها العالج والتعليم الصناعي 

٢٤- اتحاد البعثة التنصريية االنجيلية اسست  سنة ١٨٩٠م يف الواليات املتحدة 

.99/int ball of miss research 1 (١) انظر ملحات عن التنصري يف افريقيا، ص 24 وانظر
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٢٥- االرساليات العربية االمريكية سنة ١٨٩٤م امريكية موجهة للخليج 

٢٦- جمعية اتحاد الطلبة النصارى  اسست سنة ١٨٩٥م

٢٧- جمعية التنصري العاملي اسست  سنة ١٩١٣م امريكية تهتم بالطب والتعليم والرتجمة 

٢٨- زمالة االميان مع املسلمني اسست  سنة ١٩١٥م يف بريطانيا وكندا تهتم باملطبوعات 

٢٩- جمعية عمودية التعبئة  اسست سنة ١٩٥٨م تعنى بتدريب الشباب عىل التنصري 

٣٠- جمعية تنصري الشباب  اسست سنة ١٩٥٢م تعنى بالتنصري والدعوة اليه.

٣١- جمعية االمتداد النرصاين يف الرشق اسست  سنة ١٩٧٦م تهتم باملطبوعات 

٣٢- االرسالية الجامعية لوسط افريقيا انشات تلبية لنداء املستكشفني الجغرافيني االنجليز يف 
الجامعات والجمعيات الربيطانية.

٣٣- ارسالية الكنيسة الحرة االسكتندافية تهتم بالصناعات اليدوية، وغريها مام اليحىص كلها  
تعمل لخدمة التنصري،  ومع االسف ليس لدينا مثل هذه الجهود الجبارة،  فاين الغيورون 

من ابناء املسلمني؟.(١) 

املطلب الرابع

املراكز التنصريية واملعاهد التبشريية يف العامل:

مام ال يخفى اّن هناك مؤسسات وجامعات وجمعيات خريية ودول تعمل ليل نهار الجل 
التنصري وكل ما نراه من تحرّك عظيم للدعوة اىل التثليث ما هو اال مثرة من مثرات تلك املراكز 

واملعاهد التثليثية، اذكر اهمها:

١- معهد صموئيل زومير يف والية كاليفورنيا، وقد انىشء هذا بناءاً عىل مقررات وتوصيات مؤمتر 
كولورادو.

٢- املركز العاملي لالبحاث والتبشري يف كاليفورنيا اّعد العداد املؤمتر كولورادو مع تهيئة عوامل 
نجاح هذا املؤمتر.

٣- الجامعة االمريكية يف بريوت، وهي الكلية السورية االنجيلية سابقاً انشأت عام ١٨٦٥.

٤- الجامعة االمريكية يف القاهرة، انشأت لتكون مناهضة لألزهر ومنافسة له.

٥- الكلية الفرنسية يف الهور، لها جهودها الكبرية لتخريج املنّرصين.

(١) انظر التنصري يف االدبيات العربية ص٢٢.وهناك موسوعة باالنجليزية ترصد املعلومات عن معظم الجمعيات التنصريية 
يف العامل.
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٦- جمعية التبشري الكنيسة االنجليزية، وهي اهم جمعية بروتستانتينية وقد مىض عىل انشائها 
قرابة قرنان من الزمان.

٧- الجمعية التبشريية االمريكية، اسست سنة ١٨١٠ ارساليات التبشري االمريكية.

٨- جمعية ارساليات التبشري االملانية الرشقية، اسسها القسيس لبسيوس سنة ١٨٩٥ وقد بدا 
عملها فعال سنة ١٩٠٠.

٩- الجمعية اللندنية، اسسها االنجليز يف سنة ١٨٠٩ لنرش مبادىء الكنيسة بني اليهود وساقت 
اليهود املتفرقني يف شتات االرض اىل ارض فلسطني

١٠- صحيح اّن هناك تشابها يف بعض القصص ولكنه مبقدار يسري فالقرآن الكريم اورد القصص 
نقية خالصة من تحريف املغرضني وتضليل املظلني فاصبح ناصعاً.

 مع اّن الرسول كان اميا ومل يلتق برجال اليهود والنصارى  يف العهد امليك وهذا ثابت عند 
املؤرخني واّن قصص القرآن الكريم لالنبياء عليهم السالم نزلت اغلبها مبكة املكرمة.

 قال املسترشق بيكر ( اّن هناك عداءا من النرصانية لالسالم بسبب اّن االسالم عندما انترش 
يف العصور الوسطى اقام سدا منيعا يف وجه االستعامر وانتشار النرصانية ثم امتد اىل البالد التي 
كانت خاضعة له)(١). وقال املسترشق لورانس براون (اّن الخطر الحقيقي كامن يف نظام االسالم 
ويف قدرته عىل التوّسع واالخضاع ويف حيويته انه الجدار الوحيد يف وجه االستعامر الغريب)(٢) 
وهكذا نجد االستعامر والحقد الصليبي يشكل سحابة سوداء من البغضاء والكراهية ضد االسالم 
فالغربيون عندهم قاعدة يسريون عليها وهي (اذا ارهبك عدوك فافسد فكره ينتحر به ومن ثم 

تستعبده).وال اريد ان اسرتسل مع  امثال هذه القضايا  وسبق ان ذكرنا بعضا منها. 

املطلب الخامس

دولة الفاتيكان

البد من الحديث عن الفاتيكان، ذاك إلنه من باب العلم بالىشء وال الجهل به،  اذ يعّد 
الفاتيكان قلعة النصارى وقاعدة التبشري والتنصري الرئيسة يف العامل،  لذا أرى من املناسب عىل 

الباحث أن يعرف شيئا عنها مام ينبغي عليه أن يعرفه،

- تقع دولة الفاتيكان يف شامل غرب روما عاصمة ايطاليا، وذلك بالقرب من الضفة الغربية لنهر 
التيرب الذي يخرتق روما وتعّد دولة الفاتيكان من أصغر دول العامل عىل االطالق، وهي عبارة 

عن هضبة كانت سابقاً ومكاناً مفضًال للنزهة ألي امرباطور روماين كام يذكرون.

(١) انظر التبشري واالستعامر، ص ١٨٤.
(٢)  انظر نظرات يف الثقافة واالسالم، عز الدين الخطيب، ص ٣٣.
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-  ويف الفاتيكان كنيسة القديس بطرس وهي أكرب كنيسة كاثوليكية يف العامل والقديس بطرس 
هوالذي أسسها كام يّدعون وذلك عندما جاء اىل روما للتبشري يف قلب اإلمرباطورية الرومانية 

يف سنة ٦٧م لذا أقيم بناء الفاتيكان فوقها. 
- اسست  هذه الدويلة الصغرية يف ١٩٢٩/٢/١١م  عندما وّقع البابا يبوس الحادي عرش اتفاقية 
مع االمرباطور اإليطايل آنذاك موسوليني وكانت اإلتفاقية عبارة عن معاهدة التريان حيث 
تخّىل البابا عن املطالبة بالدولة البابوية وعىل أثر هذا وافقنت الحكومة االيطالية عىل اقامة 

دولة منفصلة عن إيطاليا مستقلة اطلق عليها اسم  الفاتيكان. 
- مساحة الفاتيكان ٤٤ كم٢   أو ١٧ ميال اذ تعد اصغر دولة يف العامل.

-  والسكان كانوا اليزيدون عن ٨٧٩ نسمة لعام ٢٠٠١ وتقدرسكانها لعام ٩٤١/٢٠٠٦ وقيل اكرث 
من ذلك والكثافة السكانية ٢٢٧٣ شخصاً يف كل كم٢ وهي من دول ذات الكثافة السكانية 

املرتفعة،وطول حدودها  ٣/٢ كم 
االيطالية  واللغة  وفرنسيون   ايطاليون  العرقي  والتوزيع  الفاتيكانية  اللرية  هي  وعملتها   -

الالتينيةهي اللغة الرسمية.
-  أما عاصمتها فال يوجد فيهاعاصمة وال فيها مدن بل  فيها مقّر البابا وهو قرص البابوي الكبري 
والذي يضم أكرث من ألف غرفة يتوىل حرس الباب الحرس السويرسي حراسته، وعددهم  

مابني  ٨٠ اىل ١٠٠ منذ عام ١٥٠٦ م.
- ويف الفاتيكان اذاعة وهي صوت البابا تبث بثالثني لغة وخمسة عرش لغة التينية ولقد بدأ 

البث الرسمي لإلذاعة يف ١٩٣١/٢/١٢م ويف ١٩٨١/١٠/١٢م أخذ البث التلفزيوين دوره.
- ثم أمتلك الفاتيكان ثالثة أقامر صناعية تبّث خطابات البابا وال يعرف عىل وجه الدقة بالضبط 

كم عدد الفضائيات أو اإلذاعات الخاصة بها اىل حد اآلن؟ 
- وتوجد يف الفاتيكان مطبعة كبرية راقية تطبع كتباً ومنشورات ووثائق بابوية والكتاب املقدس 

بأربع وتسعني لغة،
- ويف الفاتيكان مكتبة تراثية قدمية فيها ١٥٠٫٠٠٠الف مخطوطاً ومليون وثالمثئة ألف مطبوعا، 
القرن  امليالدي ومنها مثانية آالف مطبوع قبل  الثامن عرش  القرن  نصفها يعود اىل ماقبل 
ومثانني  أربعة  يتوّىل  حيث  مرت  ألف  مساحتها خمسة عرش  املكتبة  وهذه  الخامس عرش 
شخصاً وموظفاً اإلرشاف عليها والحفاظ عىل ما فيها.(١) ويف  هذه املكتبة أيضاً نسخة قدمية 

كام يزعمون من الكتاب املقدس تعود اىل القرن الرابع امليالدي. 
- يعّد البابا هو القائد األعىل للحرس السويرسي الذي يقوده كولونيل ويضّم الحرس بني صفوفه 

خمسة ضباط برتب متفاوتة وستة وعرشون ضابطاً للصف والباقي جنود,(٢) هذا ويضّم 

(١) انظراملوسوعة الجغرافية سوريا نبيل ص٣٦٣.
(٢) املصدر نفسه ص٣٦٤.
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الفصل الثالث

الفاتيكان خمسني كارديناالً وخمسني أسقفاً وبعض رجال دين وال ُتعطى الجنسية  يف الفاتيكان 
عىل انتامء األصل أواملواطن بل عىل الوظيفة الدامئة ومقر االقامة الذي ميلكه أي شخص 

يف الفاتيكان.

- ألغيت عقوبة اإلعدام يف الفاتيكان منذ سنة ١٩٦٠م.وأصبحت الدولة سنة ١٩٨٨فيام بعد 
بابويا وخمس  الخارجية وثالث محاكم واثنى عرش مجلسا  مؤلفة من عرش وزارات منها 

مكاتب وهيئات،

- للفاتيكان أيضاً صحيفة أسمها لورس فاتوري رومانو.

- ويف الفاتيكان متاحف آلثار قدمية، وفيه مكتب بريد وسوبر ماركت كبري ومستشفى كبرية  
ومحطة وقود. 

- وتدار البلدية هناك من لجنة الكرادلة كام اّن العالج الطبي والعناية الطبية مجانية وتّؤمن 
عىل مدار ٢٤ ساعة ويف الفاتيكان ٣٫٦٠٠موظفاً كاهناً ومدنياً إضافة اىل ألفني متقاعد تقريبا  

وال ميكن ضبط العدد بدقة كام ذكرت. 

-وهناك صندوق للهبات يتريع فيه املصلون يسمى صندوق القديس بطرس(١)، أما الخزينة أو 
حسابات الفاتيكان فال تعرف عىل وجه الدقة غري أنه يف سنة ١٩٨٨م وألول مرة نرشوا أنها 
بلغت نفقات الفاتيكان ١١٤ مليون دوالر، وسجل الفاتيكان للمرّة األوىل فائضاً يف ميزانية 
بلغت  أشك يف هذا حيث  وأنا  املايل  العجز  من  ٢٣ سنة  بعد  يذكر  ومام  ١٩٩٣م(٢)،  عام 
أرباحهاالصافية ١٫٥ مليون دوالر أما حالياً فتقدر ميزانية الفاتيكان بأكرث من ٢٠٠ مليون 

دوالر تقريباً.(٣) 

ثلثها حدائق  اىل ٤٤ هكتاراً  التي متتد  الدولة  لهذه  اتضحت  قد  الصورة  أّن  اظن  وهكذا 
املمثلون  اال  عنهم  غريب  فيها  واليوجد  فيها  وعاملون  الكنيسة  يف  أعضاء  سكانها  ونصف 
والدوبلوماسيون، ومام يجدر ذكره اّن هذه الدولة الصغرية تتمّتع بالسيادة  التى يرتأسها البابا 
ويتحكم فيها بحكم منصبه يف واحدة من أكرب الرثوات املالية  اذ يرتبط الفاتيكان بالعامل بـ١٨٠ 

دولة يف مختلف العامل ويف كل القارات املعمورة.

(١) املصدر السابق ص٣٦٤.
(٢) انظر اطلس دول العامل ص٣٤.

(٣) املصدر نفسه ص٦٥.
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٣٠٩

يف بيان التنصري وما يتعلق به

املطلب السادس

البابا وسلطته

- اّن البابا يعّد أكرب سلطة دينية عند النصارى حتى قبل تاسيس الفاتيكان وملا تأسست دولة 
الفاتيكان سنة ١٩٢٩م وانفصلت عن ايطاليا ولقد أصبحت دولة لها سيادة يحكمها البابا 

وأعلن البابا غريغورس السابع الذي كان بابا من عام ١٠٧٣ م اىل ١٠٨٥م 

(اّن الكنيسة هي صاحبة السيادة يف العامل كله وتستمد نفوذها من الله مبارشة ومتّد ملوك 
األرض وأمرائها بالنفوذ).(١) 

وكان البابا له مركز فذ يف العامل آنذاك فهو الذي يوّيل األساقفة(٢) ويخلعهم وله الحق يف خلع 
األباطرة ألنه كان سيدهم(٣). وعىل سبيل املثال أصدر البابا سنة ١٠٧٦ م  قرارا بحرمان يف حق 
اإلمرباطور هرني الرابع ملك انجلرتا وحرمه من حكم البالد،  ذاك ألّن البابا غضب عليه فلم 
يعد لهذا امللك قيمة وال وزن عند الناس بعد طرده من قبل البابا لذا اضطر اىل السفر اىل روما 
وهو عاري الرأس حايف القدمني البساً مالبس الوبر طالباً املثول بني يدي البابا ثالثة أيام متوالية 
وبعدها أذن له البابا بالعودة اىل امللك وغفر له ذنبه وأعاد له الثقة بعد أن رفع عنه النقمة(٤) 
هذا وقد اعرتف الدكتور مارتن لوثر عامل الالهوت وهو قاد ثورة عىل الكنيسة والبابا فقال (ال 

نستطيع ان نقبل كال من االنجيل والعقل  فاحدهام يجب ان يفسح الطريق لالخر).(٥) 

لسلطة  الكنيسة  بجواز خضوع  يقول  فيه كل من  لعن  يف سنة ١٨٦٤م  البابا منشوراً  - نرش 
أو  الكنيسة  ماتراه  خالف  عىل  املقّدسة  الكتب  من  شيئاً  أحد  يفرس  أن  جواز  أو  مدنية 
مؤسس  هرتزل  سأل  مرة  ذات  الكنيسة.و  به  وتدين  تعتقد  ما  غري  عىل  الشخص  يعتقد 
الحركة الصهويونية  البابا يبوس العارش هل نستطيع االعتامد عىل الفاتيكان يف ايجاد وطن 
قومي لليهود؟ رّد البابا بجفاء فقال (مل يعرتف اليهود بنا لذلك النستطيع االعرتاف بالشعب 
اليهودي ثم أردف قائًال إذا جئتم اىل فلسطني واستقّر شعبكم فيها فإننا مستعدون بكنائسنا 
ومؤسساتنا ملساعدتكم جميعاً ) ولقد كان بادئ ذي بدء نفوذ البابا دينياً،  ثم تحّول نفوذه 
سياسياً ولتقريب الصورة دعني أذكر لك أمنوذجاً لجهود أحد البابوات السياسية إنه البابا 

يوحنا بولس الثاين واليك شيئا عنه يف املطلب االيت :

(١) انظر موقف االسالم والنرصانية من العلم واملدنية محمد عبدة ص١٢٦.
(٢) املراتب الدينية عندهم كاالىت البابا ويسمى ابو االباء ثم كاردينال ثم البطريق  رئيس امللة ثم املطران ثم االسقف ثم 

الكاهن ثم القسيس وهو الذي يقيم الصالة ثم الراهب وهو املنقطع للعبادة.
(٣)  انظر معامل تأريخ العصور الوسطى ص١٤٨.

(٤) انظر قصة الحضارة ١٥٤/٦ و١٥٥.
(٥) انظر املصدر نفسه ومقدمة ابن خلدون ص١٢٧.
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٣١٠

الفصل الثالث

املطلب السابع

البابا يوحنا بولس الثاين
اسمه كارول فوج تيال قبل أن يرتقي عىل كريس البابوية ولد يف ١٨/مايو/١٩٢٥م يف بولندا 
وهو أول حرب غري ايطايل تّم اختياره لهذا املنصب منذ أكرث من ٤٥٠ عاماً وكان عمره آنذاك 

٥٨عاماً وكان ترتيبه ٢٦٤ يف بابا الفاتيكان.

أعامله وموافقه

أّن  اال  قبلهم فقال  الشيوعية يف روسيا والصني وبعد حدوث ذلك عوقب من  ١- وقف ضد 
الشجرة كانت أصًال فاسدة فأنا فقط أعطيتها هزة قوية) حيث كان له دور بارز يف تقويض 
الكتلة الشيوعية يف أوروبا الرشقية وخصوصاً بولندا حيث أغلقت روسيا والصني الباب يف 

وجهه، وأنصافاً يعّد هذا املوقف مّرشف له.
البون  لنا  يتضح  هذا  ويف  ضالة  مجموعات  بأنها  الكثولوكية  غري  األخرى  الكنائس  ٢- وصف 

الشاسع والخالف الفظيع بني الكنائساالخرى  والكاثوليك.
٣- رفض االجهاض وتحديد النسل يف خطاباته وال ندري هل هو مرفوض للمسيحني فقط ام 

لغريهم.
٤- اعتذر لليهود عن موقف الفاتيكان أثناء املذابح النازية  واليهود يثنون عليه كثريا ويعّدون 
أّن مافعله البابا يوحنا من أجلهم أكرث مام فعله كل البابوات عىل مر التأريخ عىل مدى ألفي 
عام تقريبا.(١) وتويف يف ابريل سنة ٢٠٠٥ بعد٢٦عاما من البابوية، حينام زار الدار البيضاء 
سنة ١٩٨٥قال(اّن الحوار بني املسيحيني واملسلمني رضورى اليوم اكرث من اى وقت مىض).

٥-  قام  يوحنا بزيارة ارسائيل وحظي بضيافة رسمية كرئيس دولة عندهم.(٢)
واستغل اتفاقية أوسلو فاعرتف بإرسائيل سنة ١٩٩٣م اعرتافاً كامًال وتبادل التمثيل الدبلومايس 
معها سنة ١٩٩٤م لكّن سفارة الفاتيكان بقيت يف يافا وأمر بوقف األستيطان اليهودي يف 
الضفة الغربية واعتربه احتالالً غري قانوين ورفض أن تكون القدس عاصمة أبدية إلرسائيل 
اليهود من دم املسيح  وهو بهذا يريد مجاملة املسلمني، وللفاتيكان فتوى صدرت بتربئة 

عام ١٩٦٢ م.
٦- تعرّض البابا يوحنابولس الثاين يف عام ١٩٨١م اىل اعتداء برصاصات حيث أصيب برصاصتني 

ولقد عفا البابا عمن رضبه وزاره يف السجن. 

٧- رفض البابا زواج الشذاذ فقال هنالك لن نساعدهم عىل اإلطالق ألنهم يسعون اىل متزيق 
لألرسة واملجتمع ويف الوقت ذاته تعقد عقود الزواج الشاذ يف الكنائس  مبسمع منه ومراى

(١) انظر املركزالدوىل للبحث العلمى ص٣٢.

(٢) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص٤٠.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

٨- رفض البابا اإلعتذار للمسلمني يف دمشق عن الحروب الصليبية وزار املسجد األموي، وهو 
أول بابا يزور مسجداً و لقد أّرص عىل إقامة قّداس وصالة مشرتكة مسيحية وإسالمية يف 
الدين  املعمدان) متجاهًال صالح  النبي يحيى (يوحنا  أمام رضيح  املسجد األموي وقداس 
السورية  الدينية  املؤسسة  أبطلت  أراد حيث  ما  له  يتحقق  ومل  األموي  للمسجد  املالصق 

مرشوع القّداس والصالة واكتفى البابا مبالمسة رضيح يحيى عليه السالم  وانرصف.
٩- كانت له شعبية كبرية حيث زار دوالً من العامل اإلسالمي ال سيام املرشق العريب وإفريقيا.(١)

 ١٠- كان هناك تحالف أمرييك بابوي بني ريغان ويوحنا ضد املاريكسية يف الحرب الباردة(٢) 
وليم  املركزية  املخابرات  مدير  منح  البابا  أّن  يف  للشك  المجال   ) برينشتاين  ويقولكارد 
أّن مدير املخابرات والحرب األعظم بينهام عالقة عظيمة  كاييس بركته ومن املدهش أيضاً 
وروحية وكان من شأن ذلك انتشار شائعات عن قيام الفاتيكان بأنشطة تحسينية لحساب 

األمريكان).(٣)
من وصفهم  يتمكن  يصيل يك  الربازيل  يف  كان  بأنه  يوحناالثاين  ١٩٩١/١٠/١٦م ّرصح  ١١- يف 

بإخوانه اليهود من العيش بسالم يف أرايض آبائهم 
١٢- ويف سنة ١٩٩٢م يف نوفمرب منح البابا يوحنا بولص الثاين مدالية يبوس الحادي عرش الذهبية 
وهو أعىل وسام يف مجال العلوم لعامل الرياضيات االرسائيلئ من معهد وايزمان للعلوم ويف 
١٠/٣٠ اىل ١٩٩٧/١١/٢م حيث قّدم البابا يوحنا بولس الثاين وثيقة تّم مناقشتهاواقرارها من 
قبل ستني خبرياً دينياً يف الالهوت الكاثولثييك والربوتوستانتي وذلك ملراجعة عدة نصوص يف 

العهد الجديد لتحاملها عىل اليهود وتاريخهم.(٤) 
وأقالم  ألسنة  تناولته  إلرسائيل  أبدية  عاصمة  القدس  اعتبار  رفض  ملا  ذكره  يجدر  ومام 
الحاخامات الطويلة الذي ترى فيه أنه ترىب عىل الكراهية والحقد ضد اليهود وأنه صنُم معبود 
العاملية  الحرب  النازية خالل  املحرقة  من  اليهود  إلنقاذ  كثرياً  تعمل  مل  بأنها  الكنيسة  واتهام 

الثانية.(٥) 
بالصداقات  ويف كتاب (عبور عتبة األمل) جاء فيه أّن املسيحية هي األقرب لهم متاباهياً 
الشخصية الحميمية التي تربط البابا بكثري من اليهود ومنوهاً بالحوارات املستمرة مع املرجعيات 

الدينية اليهودية 

ايطاليا   العامل اىل مؤمتر  يف بلدة اسيرنى يف  البابا يوحنا جميع ممثىل االديان يف  - ولقد دعا 
فلّبى الدعوة اكرث من٢٠٠٠شخصية  مبا فيهم وفد من علامء االزهر وذهبوا عىل منت قطار 
اطلق عليه قطار السالم ونادوا جميعا ال للكراهية ال للعنرصية الللحقد باسم الدين، نعم 

لالخوة
(١) انظر الفاتيكان واالسالمزينب عبد العزيز ص٣١.

(٢) انظر يوحنا بولص الثاين والرتيخ الخفي لعرصنا ١٩٩٦ كاردبريشتاين االمرييك  وماركو بوليتي االيطاىل ص٤٥.
(٣) املصدر نفسه ص٣٢.

(٤) انظر املدخل لدراسة االديان ص٢٠٢.
(٥) انظر قصة الحضارة ١٥٥/٦ وما بعدها.
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الفصل الثالث

 والتالقي نعم للعيش بحرية وسالم وعدالة  وتحّدث شيخ االزهر عن قضية فلسطني ورضورة 
ايجاد حل عاجل لها الخ.(١)

املطلب الثامن

البابا الحايل  السادس عرش 
هو بنديكت واسمه جوزيف راتزنيغز انتخب بدل يوحنا بولس الثاين بابا للفاتيكان بروما 
وهو ابو االباء كام يطلقون عليه وبابا الفاتيكان الحايل واريد ان ختم الفصل به ذاك النه احدث 

ضجة كبرية قبل عام ضد الرسول محمد صىل الله عليه وسلم  واليك شيئا عنه:
- ولد يف ١٦ لربيل سنة ١٩٢٧ وكان عمره ٧٨عاما  حيث انتخبه ١١٥ مجلس الكرادلة  واعلن 

ذاك رسميا. ويلقب كغريه بالحرب االعظم كام يطلقون عليه  
- يعّد ترتيبه ٢٦٥ بني الباباوات من بعد املسيح عيل السالم

- له كتاب بعنوان العقيدة املسيحية وديانات العامل، اصدره قبل انتخابه بابا للفاتيكان  ومن 
اقوال سئل عن مكانة الله تعاىل يف املجتمع فاجاب (لالسف فاّن مكانة الله يف مجتمعنا 
مهمشة ويف الحياة السياسية تكاد تكون معدومةوال يتحدثون عن الله ويتعاملون معه كانه 
غري موجود يف عاملناعىل الرغم من وجوده يف كل ىشء)(٢) -اساءته للرسول االعظم محمد 
صىل الله عليه وسلم، رصح يف محارضة له يف جامعة ريجينسربج يف املانيا وامام حشد من 
املثقفني  حيث اورد كالما الحد ملوك بيزنطة يف القرن الرابع عرش امليالدي بأن الرسول رشير 
وغري انساين وانه مل يات االمبا هو رش  وان دينه انترش بالسيف والقوة وان فكرة الجهاد 
والحرب املقدسة تعارض ارادة الله، ويف هذا اساءة واضحة لالسالم عموما وللرسول خصوصا 
حيث استفز املسلمني بالطعن بدينهم ونبيهم فطالب املسلمون منه االعتذار عام رصح به 
ولقد رد البابا عىل هذه عىل لسان سكرتري دولة الفاتيكان اسف البابا حيث تم تفسري كالمه 
بطريقة غري مطابقة باي شكل من االشكال لنواياه واصدرت بطريكية االقباط الكاثوليكية 
بيانا دافعت عن البابا وقالت انه استخدم كلامت االمرباطور ومل يؤيدها وامنا كانت كمدخل 
اثارت حفيظة كل مسلم  التي  اّن هذه املحارضة سيئة الصيت  لقضية اساسية، والغريب 
١٩٩٨م   عام  منذ  جوائز  مينح  وهوالذي  جائزة  االورويب  الخطابة  مؤمتر  منحه  وقد  غيور 
واعطاها للبابا مكافأة عىل محارضته املشؤومة التى ربط فيها بني االسالم والعنف  وزعمت 
العقل واالميان(٣)،  البابا ربطت بني  ان موضوع محارضة  املؤمتر   الهيئة املرشفة عىل هذا 

نقالعن مجلة رويرتز الصادرة يف

(١)   انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص٥٢.
(٢) انظر االخرتاق اليهودي للفاتيكان ص٢١ ومجلة روز اليوسف عددمايو سنة ٢٠٠٥ ص٣٤.

(٣)  انظر مجلة البيان عدد٢٣٣ص٨.
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يف بيان التنصري وما يتعلق به

 ٢٠٠٦/١٢/١٨م وقد ّرصح قبله الرئيس االمرييك بوش االبن (ان املسلمني فاشيون، وقال بعد 
احداث ١١ ايلول ولتكن حربا صليبية) ثم اعتذر بعد ذلك هذا ما تبديه السنتهم وما تخفيه 

صدورهم اكرب.
اما ردود الفعل عند املسلمني فكان كااليت:

 ١ - خرجت مظاهرات ومسريات ضد ترصيحات  البابا.
الصليبية  وهتفوا ضد  تعبريا عن سخطهم   املتظاهرة  الحشود  امام  الفاتيكان  ٢احرقوااعالم   

العاملية  واحرقوا دمى للبابامصطنعة.
٣ - قاموا باحراق كثري من الكنائس يف دول اسالمية وغري اسالمية.

٤- اصدروا بيانات ضده اذكر بعضها :
٥- وصف صالح كرمرنويف تركيا البابا بانه رجل الكراهية وانه شبيه بهتلر وموسيليني ولينني 

وليس برجل دين.
الوسطى  العصور  اىل جذور  متتد  مظلمة  عقليته  واّن  ومتغطرس  جاهل  انه  بعضهم  قال   -٦
والفرتة املظلمة ومل يستفد من حركات االصالح التي جرت ضد الكنيسة فهو يحاول اثارة 

فتنة وبث حروب دينية.
٧-  قال زميل الباباالسابق الربوفسور هانس كونغ انه لو قال يهودي الىشء نفسه عن املسيحية 

الغتاض املسيحيون من ذلك واعتربوه اعتداءا عليهم.
٨- قال ضياء رشوان الخبري يف شؤون الجامعات االسالمية (ان ترصيحات البابااخطر بكثري من 
الرسوم الكاريكاتورية التي ظهرت يف الدمنارك والرنوج ذاك النها جاءت من اعظم سلطة 

مسيحية يف العامل.
٩- قال د. يوسف القرضاوي رئيس االتحادالعاملي  لعلامء املسلمني ردا  عليه ان االسالم انترص 
عىل السيف الذي رفع ضده ومل ينترص بالسيف كام زعم الباباو طالبه باالعتذار من هذا 

رسميا.
١٠- اصدر ماكس ميشيل رئيس اساقفة املجمع املقدس لالقباط االرثوذكس مبرص ورشق االردن 
بيانا رفضوا فيه ترصيحات البابا ووصفوه بالعنف وطالبوه مبراجعة نفسه  وذكروا انهاخروج 

عن تعاليم الديانة املسيحية التي التجيز االساءة اىل االديان  ورموزها.
١١- قال مفتي العام ورئيس كبار العلامء الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ انها جاءت ضد 
حوار االديان وقال ان ديننا يحرتم كل االنبياء والرسل وما قاله البابامزاعم باطلة واالسالم 
يحرم العنف واالرهاب فهو دين السامحة واالسالم انترش بالقناعة التامة بني الناس والشعوب 

وهو دين الفطرة والعقل السليم وال يتناىف مع العقل والنقل الصحيح.
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الفصل الثالث

١٢- استنكر االزهر ومجمع البحوث االسالمية مبرص ترصيحاته واصدرا بيانا وقال شيخ االزهر 
انها اساءة لالسالم واضحة وغريهم. هذا وقد انربى الشعراء املسلمون بالرد عىل ترصيحات 

البابا ومنهم الشاعر عبد الرحمن العشاموي اذ قال 

حاشد     وهــــم  ــــام  ام فــأنــت  واحداقــــرص  يف  ثـــالثـــة  عـــبـــدت  ـــن  م ـــا  ي
اننا         ــــــدك  روي ـــبـــابـــا  ال ـــا  ـــه اي الصاعديـــا  الـــدخـــان  يف  ــآمــر  ــت ال ـــرنى  ل
ونهره      ـــالم  ـــس ال ــع  ــب ن ــا  ــن ــن دي راشديف  ــل  ــّت ــب ت ـــه  ب ــض  ــي ــف ي ــــور  ن  
ورفعه     ــح  ــي ــس ــامل ب لــنــؤمــن  الرائدانــــا  ــــــزول  ن ـــا  فـــي ونـــــزولـــــه 
بضاعة      بــــرش  ــا  ــن ــدم ــص ت ـــالم  ـــع كاسدف وهــــم  ســــوق  يف  ــة  ــروض ــع م
خالقا     ــدة  ــي ــعــق ال تــثــلــيــث  العابدانـــســـاك  ــب  ــل ق الــيــه  يــتــوق  ــــردا  ق
ورمّبا    الـــفـــؤاد  ــاء  ــض ــغ ب ـــت  ـــدي عاقداب ــدة  ــق ع ـــف  ال مــنــهــا  اخــفــيــت 
وعيه    ــك  ــان خ كــيــف  لعقلك  القائدعجبا  ــبــي  ــن ال اىل  اســـــاءت  حــتــى 
اما      الـــبـــابـــا  ـــهـــا  اي ــد  ــم ــح م ــــذا  شاهده ـــرب  اق ــجــيــل  االن ــن  م يكفي 
مبّرشا    ــح  ــي ــس امل ــف  ــت ه ــه  ــدوم ــق واعدب ـــم  ـــظ إلع مبــــوعــــود  بـــــرشى 
كالشمس    حّجة  لدينا  البابا  ايها  الجاحديــا  جــــحــــود  مـــــن  ــــــرب  اك
حينام     املـــرصـــع  الـــتـــاج  قــيــمــة  فاسدمـــا  وراي  وهــــم  ـــىل  ع يـــطـــوى 
تكن     وان  ــضــمــري  ال ـــّي  ح ــا  ــارن ــي ــل مكايدم ــــاح  ري مــنــكــم  بـــه  عــصــفــت 
تروا    ــن  ول الــخــطــوب  بامتنا  قاعد(١)قــعــدت  تــخــاذل  انتفضت  اذا  منها 

١٣- واراد البابا أن يعتذر باسلوب الخاص فقام بزيارة بعد ذلك لرتكيا قي اواخر عام ٢٠٠٦م 
كانون االول حيث زار الجامع االزرق وغريه ملمحا باالعتذار مع ىشء من الكربياء ولله در 

الشاعر اذ يقول:

وجودا  ــّل  ــح ــضــم ي ىشء  مبطلواقــــــرب  ـــة  ـــول وص كــــــّذاب  ــع  ــّن ــص ت
   

(١)  انظر جريدة البصائر عدد ١٥٧ السنة الرابعة ٢٦/شعبان ٢٠/ ايلول عام ٢٠٠٦ص٤)
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الفصل الرابع

يف مواجهة التنصري والتصدي له

و يشتمل عىل احد عرش مبحثا

مدخل وتعريف

املبحث االول: دور الحكومات املحلية للتصدي للتنصري.

املبحث الثاين : دور األغنياء والتجار يف التصدي له.

املبحث الثالث : دور العلامء والفقهاء  والدعاة يف التصدي له.

املبحث الرابع : دور الشباب والفتيات يف التصدي له.

املبحث الخامس : دور املؤسسات املهنية والجمعيات الخريية يف ذلك.

املبحث السادس : دور النساء يف مواجهة التنصري.

املبحث السابع : دور املؤسسات الدينية يف التصدي للتنصري.

املبحث الثامن : دور النصارى الذين اسلموا حديثا يف التصدي له.

املبحث التاسع : دور أجهزة األعالم يف كبح جامح التنصري.

املبحث العارش : مبّرشات من النصوص والواقع.
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٣١٧

يف مواجهة التنصري والتصدي له

مدخل وتعريف
رغم كل الجراح النازفة والسبات الذي تعيشه األمة اإلسالمية فإن مام ال يقبل الشك يف أّن 
لدى األمة الكثري من اإلمكانات واملقومات واملواهب تستطيع لو وجدت املخلصني من أبنائها 

ورجالها لتغيرب الواقع إذا ما أحسنوا التعامل مع مثل هذه القضايا املهمة.
وقبل أن أخوض لجج الفصل أجيب عىل تساؤل يدور يف أذهان كثري من الناس  وهو ما هي 
مقومات األمة األساسية التي تحتاج إىل  تخطيط عميق ورؤية بعيدة  ليك يتبلور األمل للنهوض 

باألمة من جديد. ولإلجابة عىل هذا التساؤل أقول:
لقد وهب الله األمة كثريا من هذه املقومات وأغدق عليها مبزايا متنوعة قلام توجد يف أمة 

أخرى وهي أنواع:
١- مقومات أرضية: أعني بها تلك املساحة الشاسعة حيث تبلغ أكرث من ٤٠ أربعني مليون كم٢ 
ميثل ذلك كام يقول الجغرافيون ربع مساحة اليابسة ومام يزيدها أهمية اكرث اتصال بعضها 
ببعض وتوسطها بني دول العامل وموقعها يف قلب العامل وملتقى  ألهم ثالث قارات آسيا 

وأفريقيا وأوروبا مع تكامل املناخ والتضاريس وطبيعة األرض وغري ذلك.
من ١٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  أكرث  يبلغ  اإلسالمي  العامل  يف  والنفوس  السكان  إّن  مقومات برشية:   -٢
مليار وثلث تقريبا  استنادا اىل تقرير التنمية البرشية املنشور لحساب برنامج األمم املتحدة 
السكان وعراقة  كثافة  تقريبا مع  األرضية  الكرة  قرابة خمس سكان  ما ميثل  األمناىئ وهو 
الحضارة وهى مهد الرساالت وأرض النبوات عىل مر التأريخ.حيث  تضم هذه املاليني من 
البرش علامء وخرباء واصحاب عقول يف شتى امليادين من مهندسني وأطباء وأدباء ومفكرين 
والعامل  اإلنسانية  املعرفة  مجاالت  مختلف  عىل  يتوزعون  وهم  ذرة  وعلامء  متخصصني 
االسالمي يشكل أكرب تجّمع برشي عىل وجه األرض تربطه عقيدة وعبادة واحدة عىل ما فيه 

وهذا ما يشهد له األعداء قبل األتباع.
٣- مقومات زراعية: حيثيحتوي عىل أكرب مساحة من األرايض الزراعية يف العامل  تقريبا حيث 
تجد العامل اإلسالمي يشكل من مساحته املزروعة بنسبة ١١ ٪ منها عاملياً وميلك ٣٩٤مليون 

هكتاراً من الغابات.
٤ - مقومات يف الطاقة: ميتلك العامل اإلسالمي ما يرتاوح بني ٧٢٪ - ٧٧٪ من احتياطي النفط 
العاملي وأكرث من ٢٥ ٪ من احتياطي الغاز الطبيعي و ٤٥ ٪ من احتياطي اليورانيوم وكذلك 
الكروم و ٤٥ ٪ من فوسفات و ٢٫٩ ٪ من  ٢٥ ٪ من معدن القصدير و ٢٣٪ من معدن 
املنغنيز و ٦ ٪ من الرصاص وغريها من املعادن. ولله حكمة يف تأخر اكتشاف ثروات العامل 
اإلسالمي ذاك ألن العامل بدا  ينفذ ثرواته املعدنية  وغريها قبل اكتشافها فيه فأصبح العامل 

اإلسالمي ميلك
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 من املعادن أكرب احتياطي مأموالً يف العامل لكنه يحتاج إىل أياد مخلصة وكفاءات علمية تقنية 
يحمونها ويستغلونها ويدافعون عنها.

العامل اإلسالمي يجد أكرث من  الرتبوي والعلمي يف  املتتبع للجانب  إّن  ٥ - مقومات تعليمية: 
٢٥٠ جامعة تقريباً و ٣٣٥ معهدا عالياً متخصصاً و ٩٠٠ مركزاً للبحوث األكادميية و ١٥٠ 
مؤسسة للطاقة الذرية والنظائر املشعة خمسة منها يف باكستان وثالثة يف تركيا واثنان يف 
مرص وواحد يف كل من الجزائر وإيران وتونس وأفغانستان والعراق ومام يجدر ذكره ان 

هذه اإلحصائيات واألرقام يف التسعينات وهى قابلة للزيادة عاما بعد عام.
٦- مقومات صناعية: ميتلك العامل اإلسالمي قاعدة عريضة من األيدي العاملة واملواد األولية 
والعقول الذكية واألموال السخية مع وجود كل املعوقات من الحصار والعداء حيث يراد 
للعامل اإلسالمي أن يكون سوقاً استهالكياً ال   منتجا صناعيا ومع كل ما ذكر توجد مصانع 
تصنيع السيارات والقطارات واألسلحة الخفيفة والوسط وبعض الدول اإلسالمية لديها القدرة 
عىل صنع الطائرات. ناهيك عن صنع منتجات هندسية وكيمياوية وكهربائية ومنسوجات 

ومعادن وبناء سفن كام هو الحال  يف اندونسيا وماليزيا وتركيا وباكستان ومرص وغريها.
٧- مقومات مائية: يرشف العامل اإلسالمي عىل منافذ  بحار ومضايق دولية ومسطحات مائية 
عديدة تخرتقها أهم خطوط املواصالت الدولية واملالحة البحرية يف العامل وذلك مثل قناة 
السويس ومضيق هرمز وباب املندب مع وجود موانئ عىل كثري من سواحل محيطات مثل 
األطليس والهادي والهندي وعىل البحار مثل البحر األبيض واألحمر واألسود وبحر قزوين 
وفيه أساطيل بحرية من سفن عمالقة تجوب األرض وبواخر وناقالت نفط متخر يف مياه 

املحيطات وغري ذلك.(١)  
العامل كام هو  العريقة يف  الحضارات  أقدم  ٨- مقومات حضارية وتأريخية: حيث توجد فيه 
الحال  يف العراق والشام ومرص وبالد فارس والهند بالد السند (باكستان) والجزيرة العربية 
الديانات  ومبعث  الساموية  الكتب  ونزول  الوحي  مهبط  أرضه   كله يف  ذلك  من  أهم  و 
الساموية الكربى حيث ختمت بالرسالة الخامتة الخالدة تلك هى الديانة اإلسالمية والتي 
متثل أعظم مقومات التقدم البرشي ولها الفضل يف أنها حكمت اغلب العامل القديم ألكرث 
من عرشة قرون تقريبا  فهل يدرك املسلمون ذلك فيبادروا يف جمع طاقاتهم املبعرثة يف 
خطة محكمة تعني بتثقيف الناس بهموم العامل اإلسالمي والكشف عن إمكاناته األقتصادية 

والتجارية بغية حث الناس عىل توجيه طاقاتهم وتحركاتهم نحوها بصدق واخالص. 
إّن كل ما ذكرناه جعل األعداء و ال سيام الدول العظمى حيث تطمع و تطمح للسيطرة عىل 
العامل اإلسالمي ونهب خرياته ومتزيق أشالئه واالستيالء عىل كنوزه زد عىل ذلك الحقد الدفني 

عىل اإلسالم ونبي  وكتاب اإلسالم. 

الطيف  عبد  الحق محمد  يناير ١٩٩٤م، وهذا هو  هـ   ١٤١٤/ الصادرة يف شعبان   ١٩ البيان عدد ٧٢ ص  أنظر مجلة    (١)
ص٣٢. 
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 لذا يتطلب من األمة اإلسالمية أن تعمل لردم الخالفات واهالة الرتاب عىل النزاعات وترميم 
الصدع الذي يحدثه االستعامر وأذنابهم من املنافقني واملسترشقني. فتوحيد العامل اإلسالمي ولو 
مرحلياً وتدريجياً عىل مستوى مؤسسات أو حتى عىل شكل أقاليم أو مجالس أو مجاميع أو 
كتل إقليمية ميكن اعتبارها إذا صفت النوايا خطوات إيجابية عىل الطريق إذا قامت عىل النهج 

اإلسالمي الرفيع.  
ذاك النهم يهدفون اىل تغريب املسلم وطمس هويته وتدمري كيانه العقائدي ونتيجة لذالك 

اصبح موقف املفكرين العرب واملسلمني ال يخلو من احدى ثالث:
االول األنسياق وراء الغرب حيث يعلنون كفرهم بكل انتامء اال للغرب ويقطعون صلتهم 
بكل الناس اال مع الغرب فبعضهم يتنكر السمه وفصله وارضه ودينه ويدعو اىل االنفتاح عىل 
الحضارة الغربية بكل مافيها من خري ورش ومن اقطاب هذا املسلك الكاتب سالمة موىس وهو 

مسيحي قبطي معروف حيث يقول رصاحة.
(انا كافر بالرشق مؤمن بالغرب )(١) ومنهم طه حسني الذي يقول (نريد أن نعرف أمرص 
من الرشق أم من الغرب) ويقول (ان سبيل النهضة واضحة بّينة مستقيمة ليس فيها عوج وال 
التواء وهي أن نسري سرية األوروبني ونسلك طريقهم ال لنكون لهم أندادا  لهم بل لنكون لهم 
رشكاء يف الحضارة خريها ورشها حلوها ومرها ومايجب منها ومايكره وما يحمد وما يعاب)(٢) 
ومن هؤالء أغا أوغيل أحمد الرتيك وهو احد الغالة الكاملني يقول (اننا عزمنا عىل أن نأخذ كل 
ماعند الغربيني حتى االلتهابات التي يف رئيهم والنجاسات التى يف امعائهم )(٣)  أرايت مثل هذا 

الهذيان الذي يبعث يف النفس الكأبة والضجر!
الثاين الرافضون للغرب جملة وتفصيال وهذا ال شك انه مسلك مرفوض وال يقول به االضّيق 

الفكر محدود العقل.
الثالث الوسطيون بني هؤالء وهؤالء فهم اليرفضون شيئا من الغرب اال لرضره املؤكد وال 
يقبلون شيئا اال لنفعه املؤكد وهذا يتامشا مع عرصنا الحارضعرص الصواريخ واألقامر الصناعية 

واألزرار الفتاكة والتكلنوجيا الباهرة التي تدمر الرؤوس وتحرك األيدي عن بعد.(٤)

(١) انظر كتاب مستقبل الثقافة يف مرص ص ٤٠ــ ٤١.وانظر عاملية االسالم، انور الجندي ص٢١. 
ابو  الدعوة اىل االسالم محمد  العاملني للشيخ مصطفى صربي٣٦٩/١. وانظر  العقل والعلم والعامل من رب  (٢) انظر موقف 

زهرة ص٤٣. 
(٣) انظر التغريب طوفان من الغرب احمد عبد الوهاب ص ١٨. وانظر اوروبا واالسالم،د. عبد الحليم محمود ص٤٣.  

(٤) أنظر معامل تاريخ اإلنسانية ويلز ص.٧٠ّ. وانظر ايضا دعوة غري املسلمني للطهطاوي ص٣٢.
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املبحث االول

دور الحكومات املحلية يف التصدي له
العامل  يف  الفكري  والغزو  التنصريية  الهجامت  أمام  الوقوف  يف  األكرب  الدور  للحكومات 
القرار  ُصناع  عىل  الواجبة  الخطوات  أهم  وسأذكر  ذلك  يف  املعىل  القدح  لهم  فهم  اإلسالمي 

السيايس التخاذها كحد أدىن.
١- يجب عىل الحكومات اإلسالمية أن تضع العراقيل ومتنع التسهيالت لحمالت التنصري ومحاولة 

اغالق املجاالت التي يقيمونها وترصد ذلك كله بذكاء.
٢- مراقبة املنّرصين أو العاملني والوافدين من غري املسلمني إىل ديار املسلمني سواء جاءوا عن 

طريق دبلومايس أو بعثات طبية أو ممرضني أو عامل أغاثة أو خدم يف بيوت املسلمني.
٣- إنشاء الجمعيات التي تقوم بنرش الدعوة إىل اإلسالم وإصدار األذن القانوين وبالطرق الرسمية 
إلنشاء مثل هذه الجمعيات وتدعو العلامء املخلصني لالنتساب إىل هذه الجمعيات وتدعوا 

األغنياء للمساهمة يف هذه املجاالت.
القيام  وكذلك  مالحقتهم  بدل  وتشجيعهم  للتنصري  للتصدي  العاملني  الدعاة  كل  مكافأة    -٤
بإرسال بعثات ودعاة إىل الدول التي فيها أقليات وجاليات إسالمية  لتحصينهم فهم بحاجة 

إىل من يقف بجانبهم أمام األغراءات والتهديدات الصليبية.
٥- يجب االعتناء بالرشيحة املهمة يف مجتمعاتنا السيام الشباب والشابات ورعايتهم وتوجيهم 
للمساهمة كل بقدر استطاعته يف الدعوة إىل الله سبحانه.ومحاولة ترسيخ قضية املسلمني 
األوىل يف عقولهم وقلوبهم وإدخالهم يف دورات تطويرية لغرض تحصينهم ومحاولة جعلهم 
ليس فقط مدافعني بل مهاجمني فكرياً ألي فكرغريب و كام يقال هى أفضل وسيلة للدفاع 
الليل  يف  ومكرهم  كيدهم  ورصد  تجاهم  التحرك  من  بد  فال  الحصينة  اإلسالم  قالع  عن 

والنهار.  
٦- إالكثار من املؤمترات اإلسالمية العاملية يف كل موسم أو فصل أو عام فيدعى إليها علامء 
الخطط  ووضع  التنصريية  الهجامت  ملناقشة  اإلسالمي  العامل  أنحاء  شتى  من  متخصصون 
الالزمة وكيفية التصدي لها يف جميع جوانبها وتفعيل كل الدراسات والتقارير والبحوث التي 
تناقش فيها ونرشها يف جميع الوسائل اإلعالمية من مقروءة ومرئية ومسموعة ومعروضة.

ما تعمل  األقل مثل  للقيام مبهام دعوية عىل  لها  التابعة  البنوك  األموال من خزائن  ٧- رصد 
الحكومات النرصانية لخدمة التنصري من طبع للكتب وفتح املعاهد وغري ذلك فلامذا نجد 
طاقات وامكانات شعوبنا ضائعة ومعطلة وهى امانة يف اعناق الحكومات القامئة هناك جاء 
يف مؤمتر التنصري الخطري يف كولورادو ان هناك اكرث من ٥٠ امة تقول انها اسالمية كام توجد 

جاليات اسالمية يف اكرث من١٥٠ دولة يف العامل  واكد ذلك د رالف ونرت وجود نحو ٣٥٠٠ 
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يقيم  الفاتيكان  نرى   اننا  املؤسف  ومن  العامل(١).  انحاء  يف  منترشة  فرعية  اسالمية  مجموعة 
عالقات جيدة مع ١٦٨ دولة يف العامل ملصلحة التنصري قال الشيخ احمد ديدات (لهم ماليني 
النرصانية ونحن  اىل  العامل االسالمي  املنرصين وهدفهم تحويل  املتفرغني  الخطط وماليني 
نغط يف نوم عميق )(٢) وهذا رونالد ريجان وهو يخوض الحمالت االنتخابية يف امريكا يرفع 
االنجيل بيده عاليا ويقول (ان يف هذا الكتاب حال ملشاكل  البرشية....وانه آن االوان أللغاء 

هذا الفصل واعادة الدين اىل الدولة).(٣) 
وقال ايوجني روستو رئيس قسم التخطيط يف وزارة الخارجية االمريكية عام ١٩٦٧ (يجب 
ان ندرك ان الخالفات القامئة بيننا وبني الشعوب العربية ليست خالفات بني دول وشعوب بل 
هي خالفات بني الحضارة االسالمية واملسيحية ولقد كان الرصاع محتدما بني املسيحية واالسالم 
منذ القرون الوسطى وهو مستمر حتى هذه الحظة بصور مختلفة ومنذ قرن ونصف خضع 
املسلمون لسيطرة الغرب -عىل حد زعمه وخضع الرتاث االسالمي للرتاث املسيحي)(٤) ليعلم 
رجال الحكم يف الدول االسالمية مدى التعصب عند رجال السياسة الغربيني ضد االسالم ويظهر 
ذالك واضحا حينام رشح د سامل احمد سامل وزير خارجية تنزانيا سابقا منافسا لسكرتري العام 
السابق لألمم املتحدة برييزديكويار ولقد حقق قبوال ضخام فامذا حصل؟ استخدمت الواليات 
املتحدة واللويب الصهيوين الذي يحكمها ١٦  قرار فيتو يف ٢١ عملية اخرتاع داخل مجلس األمن 
الذي استغرق ثالثة اسابيع الجهاض انتخاب مسلم واحد كرئيس لألمم املتحدة وانتهى األمر 
اىل اختيار ديكويار رئيسا لها اما حينام تقّدم النرصاين بطرس غايل فقد تم اختياره باألجامع 
يف جلسة واحدة وامثال هذا كثري ملن تتبع ذلك قال الرئيس الفرنيس فرنسوا ميرتان يف سنة 
جرائم  من  البوسنة  يف  يحدث  ما  عىل  ارضا  ال  البوسنة(انني  يف  الرصف  جرائم  بشأن   ١٩٩٢
بشعة لكنني لن اسمح بأن تكون يف البوسنة دولة اسالمية يف قلب أوربا)وال تظن ان هذا شأن 
الرئيس الفرنيس فقط بل هو شأن العامل املسيحي كله وان االمة ابتليت بقادة هم من صنع 
املنرصين فهذا مصطفى آتاتورك اغلق عدداً من املساجد وهدم مسجد هبيل آغا الن العازفني 
عىل املوسيقى اوقفوا عزفه احرتاما لالذان وهدم ذات مرة منارة مسجد الن االذان ازعجه (٥) ان 
االمة االسالمية تريد من قادتها ان يحفظوا عقائدها ويحرتموا تاريخها ويصونوا اموالها ويحقنوا 
دمائها وان يعتنوا بأبناء الفقراء  كام يعتنون بأبناء االغنياء وانها ال ترىض ان يهبطوا بها اىل 
مستنقع آس ومستوى الحضيض السيام بعد ان تكالبت عليها االمم االخرى والزال فيها رمق 
الحياة ينبض ويسيل عرباتها ماض زاهر وحارض ثائر ومستقبل مضيئ ان االمة االسالمية التي 

ترونها تتدافع باملناكب شيبا وشباباً فالحني وعامل

(١) انظر اسرتاتيجية التنصري يف العامل االسالمى د محمد عامرة ص. وانظر كتاب الله واحد ام ثالوث محمد مجدي مرجان 
ص٢١. 

(٢) انظر بني االنجيل والقران ص٧. وانظر مناظرة االسالم واملسيحية ندوة السودان ص٥٤ و٦٧.
(٣) انظر رس تأخر العرب واملسلمني محمد الغزايل ص ١٢٩

(٤) انظر الصليبية الحديثة ماذا تريد ص١٣٣- ١٣٤.  واالنجيل والصليب لالب عبد االحد داود ص٤٣. 
(٥) انظر ظالم من الغرب الشيخ محمد الغزايل ص ٦٧
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 علامء وجهال اىل كل االماكن التي تدعى اليها كاالرض العطىش تنتظر املاء بل كالجسم 
املريض يبحث عن الدواء بل كالجنود االقوياء يتطلعون اىل القائد

 ان مصيبتنا اليوم بني اخذ ورد فهل التقصري بسبب اعراض االمة ام بتقصري من القادة؟اما انا 
فارى االثنني معا فاالمة ما قرصت يف بذل وال تلكأت عن تضحية وال اصمت اذنا عن نداء فلو ان 
القادة صدقوا معها لرأيت العجب العجاب فلو صدقوا معها لتصدوا لجنود التثليث فهل يا ترى 
من اجل االمة تعقد هذه املؤمترات وتلك الحفالت والرحالت وتبّدل الدساتري وتسن القوانني 
وترفع الخونة العمالء وتنىس املخلصني الصادقني.ان اعداءنا اليوم كام يف االمس يرتبصون بنا 
الدوائر فاالمة قد فتحت اعينها فجنّبوها الظالم وعرفت امراضها فأختاروا لها االطباء وسلكت 
الطريق فكونوا لها خري هداة ان اعداءنا يحملون معهم كل انواع االسلحة التقليدية واملتطورة 
انها تريد ان ال يبقى اجنبي ميسك خنادقهم بأسم  الزهور والرياحني  تقابلوا هذا بحمل  فال 
التحالف انهم يريدون ان ميشوا كغريهم ورؤسهم مرفوعة وكرامتهم مصونة وتراثهم محفوظ 
وأيديهم طاهرة لسان حال االمة يقول نريد  ان نسري فافسحوا لنا الطريق ألنقاذ غرينا مام هم 

فيه.
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املبحث الثاين

دور األغنياء والتجار للتصدي  للغزو التنصريي
ان للتجار دورا ال تقل عن دور الحكومات واملؤسسات الرسمية من خالل أموالهم وال أدري 
هل يعلم أصحاب األرصدة واألموال أن املؤسسات التنصريية املسيحية جمعت يف عام واحد 
(١٩٤) مليار دوالر أي ما يعادل ميزانيات الدول العربية مجتمعة تقريباً والذي يدهش أن أكرث 
هذه األموال من تجار النصارى وعوامهم. أي مل يكن هناك دعم رسمي من الدول بل عن طريق 
الجمعيات الخريية العاملة هناك. وهل يعلم األطباء الذين ال يجيد بعضهم إال فن رفع أسعار 
التذاكر والكشف الطبي عىل أبناء جلدتهم بحيث أصبح بعضهم يبتز أموال املساكني والفقراء 

يف إجراء األشعات والسونار والرنني التي ال داعي لها إال الربح املادي.
ان املنرصين يأخذون الطفل املسلم بأساليب شتى أما برشائه من أهله أو رسقته واختطافه 
أو بحجة تعليمه منذ نعومة أظفاره فيدخلونه املدارس ثم يتحول إىل املعاهد ثم إىل الجامعات 
أن  تنصريية بحيث يوهمونه  أدخلوه يف مستشفيات طبية هي األخرى  وان طرأ عليه مرض 
املسيح (اليسوع) يعالجه فهو ال يربح وال يبتعد عن املسيحية طول حياتيه أما نحن مع األسف 

فان قمنا بعمل فهد جهد فردي متواضع كجمعية خريية ال مال لها وسط هذا املوج الهادر.
إّن لديٍّ معادلة أرضب بها مثًال لعل هناك من يتعظ بها من إخواننا التجاران ثروات بعض 
عجلة  لتنمي  دوالراً  مليارا   ٨٠٠ يقدر  مبا  الغرب  يف  أموالهم  يستثمرون  العرب حرصاً  التجار 
الحياة الصناعية هناك ولو فرضنا أّن قد هذه أخرجت منها الزكاة املفروضة  فقط ال النوافل  
فانه سيكون عندنا عرشة مليارات من الدوالرات تقريبا زكاة سنوية عىل االقل ولو أعطي هذا 
املال لجهات تحسن العمل ملا كان يف أفريقيا اليوم مكانا للتنصري ناهيك عن بقية األموال لتجار 
صغار ولحكومات إسالمية لكن املشكلة تظهر أن الرثي العريب غالباً ال يتجه للعمل اإلسالمي وال 
يهتم بهذه األمور نهائياً فهل يعلم القارئ الكريم أن ثرياً عربياً بنى يف لندن قرصاً بسبعة مليار 
دوالر ولو أن هذا الرجل اعطا منها ملياراً وانفقها عىل املؤلفة قلوبهم  مثًال وذهبت يف وجهها 
املرشوع ملاذا حدث؟ وأما أن تجد الرثي العريب الحريص عىل دينه ممكن أن يتعامل معك فيام 
يتعلق ببناء مسجد فقط ومن الصعوبة إقناعه يف عمل خريي أخر غري بناء املساجد  كإنشاء 
مستشفى أو مستوصف طبي أو مدرسة أو جامعة إسالمية أو إصدار مجلة دورية أو إنشاء قناة 
فضائية أو متويل إذاعة إسالمية وغري ذلك وليك تقرتب الصورة اكرث أرضب مثًال ان بناء مدرسة 
إسالمية يف أمريكا تكلف خمسة  ماليني  دوالر بينام يف أفريقيا تبنى ب٥٠ ألف دوالر هناك 
وهناك ما هو أهم من املسجد فأنت تذهب إىل املسجد لو فرضنا خمس مرات مبعدل ساعتني 
يف اليوم مع الجمعة بينام كم يقيض أبناؤنا يومياً يف املدارس فضًال عن األسابيع والشهور. أما 
األطباء  إمكانيات  الطاقات ويستفاد من  أن تستثمر  الطبية يجب  الطبي واملؤسسات  املجال 

واملمرضني والصيادلة
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 واستغالل امليدان الطبي من أجل القيام مبهام عظيمة يف تطبيب وعالج املصابني وأصحاب 
األخرة  والدار  بالله  الناس  ـّرون  ويذك للعالج  لهم  مال  ال  الذين  الفقراء  من  املزمنة  األمراض 
ودعوتهم إىل الله كام يصنع املنرصون ذاك ألن دور الطبيب املسلم أعظم من دوره الرسمي 
يف وظيفة موكلة إليه فهناك مجاالت وميادين غفل عنها أطباؤنا الغيورون فهل يجد الطبيب 
املسلم حرجاً يف قضاء اإلجازة املمنوحة له سنوياً يف أحد البلدان اإلسالمية يعالج فيها املرىض 
ويهيئ لهم الدواء أن أمكن بجهوده الخاصة ويف هذا دعم ألهل التوحيد ويخفف من وطأة 
أهل التثليث. بل عىل وزارت الصحة يف الدول اإلسالمية إذا كان األمر بأيديهم أن ال يهملوا هذا 

الجانب الدعوي العظيم يف إنقاذ الناس من هذا الوباء الخطري.
إّن التحرك رضوريا السيام أثناء األزمات بصفة استثنائية إلغاثة املنكوبني بالكوارث والتفريج 
عن املصابني وقطع الطريق عىل رجال التنصري أو عىل األقل مزاحمة النصارى إلغاثة أبناء اإلسالم 
حيث نجد النصارى بصورة محمومة وغريبة يغدقون الغذاء والدواء والكساء عىل املسلمني 
هناك فأين املسلمون الغيورون واين املنظامت اإلغاثية اإلسالمية وأين األموال اإلسالمية التي 
بالعلامنية  تتظاهر  التي  امريكا  ان  اغنياؤنا  يعلم  الشامل.هل  وذات  اليمن  ذات  تنرثاموالها  
املثال  ال الحرص هناك اكرث  تقدم خدمات ال تحىص للمنرصين اذكر بعضا منها  عىل سبيل 
من ٦٠٠ مدرسة مخصصة لتدريس ابناء املنرصين الذين يبرشون يف آسيا وأفريقيا وغريها كام 
وتوجد رشكات متخصصة يف نقل احتاجات القساوسة واملنرصين  اىل اى مكان يف العامل  بسعر 
زهيد  مع توفري السكن لهم خالل األجازة التى يقضونها يف الواليات االمريكية كل سبع سنوات 
وهناك رشكات متخصصة يف التأمني عىل السيارات للقساوسة  واملنرصين مع تزويدهم  بكل 
ما يحتاجونه  وضامن حياة كرمية لهم بعد التقاعد وتوفري اموال خاصة البناء املنرصين كام 
وتوجد مكتبات خاصة لهم  وهناك رشكات لتدريس املنرصين كيفية الترصف يف االزمات مثل 
كام  االرهابية  الهجامت  أو  االمنية   واالضطرابات  والخارج   الداخل  يف  العسكرية  االنقالبات 
يطلقون عليها  وغري ذلك  بقي ان نتسائل ما الذي قدمه اغناؤنا لدعاة املسلمني  يف الداخل 
والخارج ولو قارنا بينهم وبني جهوداغنياء اليهود وبذلهم السخى يف سبيل أورشليم القدس كام 
يسمونها لغطينا وجوهنا بغطاء من الخجل.وأقول الولئك أال ينبغي التحرك إلنشاء دور لرعاية 
األيتام والعجزة وحاميتهم من األيدي التي تخطفهم وقد ورأينا املؤسسات التنصريية تتزاحم 
عىل أطفال املسلمني يف الصومال حتى يسجلهم أهلهم يف مؤسسات النرصانية بحجة التعليم 
ـّونهم هناك ويتخرجون  ـّلونهم من هناك إىل فرنسا وبريطانيا وأمريكا  حيث يرب والعالج ويرح
التجار  أذكر  أن  وأريد  للتنصري  بالدهم  اىل  النرصانية وقساوسة ويرسلون  إىل  النهاية دعاة  يف 
وأصحاب األرصدة بحديث الرسول (صىل الله عليه وسلم) (أنا وكافل اليتيم يف الجنة كهاتني 

وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى).(١)   

(١) الحديث أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب اللعان ٢٠٣٢/٥ رقم ٤٩٩٨.
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قال د. عبد الله نصيف االمني العام لرابطة العامل االسالمي يف محارضة له (يكفي أن نعرف 
أن عدد املبرشين الذين يعملون يف حمالت التنصري التي انترشت يف جميع أنحاء العامل  وصل 
اىل ١٧ مليون شخص وانهم من خالل الكنائس االمريكية استطاعوا جمع املليارات من أجل 
الحمالت التيشريية  يا معرش التجار اسمعوا ما قاله د.عبدالرحمن السميط عن منطقة غاريسا 
(..جاء رجل ومعه ثالثة أطفالبعضهم رضيع  فقال بالله عليكم خذوهم فقد ماتت أمهم وأنا  
معيلهم الوحيد  وال استطيع أن اخرج للعمل ان كان هناك عمل  وأتركهم يف البيت  وحدهم 
أناشدكم الله تعاىل أن تأخذوهم وتربوهم يف بيوتكم واالسأموت معهم جوعا ان بقيت معهم 
بال عمل.. وجاءت امرأة صومالية وبدون غطاء رأسعىل غري عادة الصوماليات  وهى تحمل 
طفلها معها وهو اشبه بهيكل عظمي عىل وشك املوت  وذكرت ان اخته ماتت باألمس  ومل 
يكن عندها كفن  فكفنتها بغطاء شعرها  وهذا الطفل سيموت وليس لدى ما أكفنه به فهل 
وقال  املشهد   هذا  أمام  عرباته  يتاملك  منا  من  ولدي  به  ألكفن  قامش  بأي  عيل  تتصدقون 
أيضا عن ميزانية التنصري ذكر قول د.دايفد بريت وهو استاذ جامعى يف الواليات املتحدة  يف 
مجلة علمية مخصصة للتبشري ان ما جمع يف عام ٢٠٠٤ م للتنصري ٣٦٠ مليارا ألغراض التنصري 
والكنيسة.. ونحن املسلمني النحلم أن نحصل عىل واحد باأللف منها يف يوم من األيام  السيام 
وقد أصبح أى متويل خريي ألنقاذ املسلمني عمال ارهابيا(١) أال ميكن تأسيس مدارس أهلية تعنى 

بالرتبية اإلسالمية وأعداد جيل ان مل أقل أجياالً  
وتخريج دعاة يفتخرون مبستواهم العلمي والثقايف أفضل من أن يذهبوا إىل املدارس األجنبية 
بحجة أنها أكرث كفاءة.  كام واين أحمل األغنياء واألثرياء مسؤولية عظيمة يف ضياع كثري من ابناء 
املسلمني عىل أيدي رجال التنصري ومن باب االنصاف هناك تجار مسلمون تتسببوا يف إدخال 
أفراد من أبناء الغرب يف اإلسالم.هذي نصائح قدمتها لعلها تخفف من عناء االمة وهوانها وكام 

يقول الشاعر..أسفت ليشءالعليك وامنا عىل درر ضاعت بأذنيك من فمي. 
 ان الواقع اننا نخوض اشد املعارك  هوال وخطرا يف تاريخنامع جنود التنصريونحن  بغريسالح 
سليمة  وعقائد  مكسوة  واجسام  ممتلئة  وبطون  قوية  سواعد  اىل  بحاجة  االغنياء  فاالمةايها 
وسعادة ترفرف فوق كل بيت فاين ذالك؟اننا نطالبكم ان تؤدو حق الله يف االمة وان تزورو 
االحياء الفقرية ودور العجزة ودور االيتام الستم مسؤلني يف تخفيف مايعانيه الشعب من بؤس 
وشقاء وفوىض االقتصاد ونهيار العمالت انرضو يف سجالت دوائر الصحة واملستشفيات العامة 
لرتو املرىض الذين الدواء لهم فضال عن ان تزورو العامل يف بيته والفالح يف كوخه والفقري يف 
قبوه وكونو عىل ثقة ان املنرصين استغلو هذه الظروف واالوضاع فتغلغلو فينا واثخنو يف االمة 
الجراح فاين انتم ايها االثرياء يذكر د.عبد الرحمن الصميط وهو يتحدث عن جهود املنرصين 
مقارنة بجهودنا يقول يف شامل كينيا اقطع ١٥ ساعة يف السيارة ونحن منر عىل الصخور السوداء 
واملستنقعات املولوثة بجهد عظيم ومشقة كبرية فرنى القساوسة قد وصلوها بالطائرة الصغرية 

قبلنا وهناك منظامت مسيحية متخصصة يف توفري الطائرات لدعاة التنصري.(٢)

(١) أنظر رحلة خري يف أفريفيا ص ٥٦.
(٢) أنظر صحيفة الخليج  الصادرة يف ١٩٨٧/٣/٧ ومجلة منرب االسالم الصادرة يف رجب عام ١٤٢٦هـ ص٢١.
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املبحث الثالث

دور العلامء والفقهاء والدعاة يف التصدي له
الكنيسة واألحبار والرهبان   الهائل والسيل الجرار من رجال  بعد الذي رأينا من هذا املد 
املجندة  العظيمة  الطوفان والجيوش  العلامء؟ بعد كل هذا  اتساءل ماهو دور  ان  يطيب ىل 
والبطاركة  القساوسة  من  املدنني  ثياب  وأمنا  الجيش  مالبس  ترتدي  ال  والتي  التنصري  لخدمة 
وأصحاب الخدمات املهنية واالجتامعية واإلنسانية التى تجوب الشوارع والرشكات واملؤسسات 

والجامعات تسندها األقامر الصناعية.
فموقف العلامء واملفكرين املسلمني ال يقف عند حد االستنكار والشجب والخطب الحارة 

واملقاالت الساخنة وغض الطرف عن منشار التثليث الذي يقض مضاجع األمة اإلسالمية.
فال بد من إيجاد عمل جامعي كبري فالجهود الفردية ال تفي بالغرض ملوجهة هؤالء املنرصين، 
عندهم  ما  لكرثة  بيت  كل  دينهم ودخل  لظهر  وتعاىل  الله سبحانه  لغري  يعملون  أنهم  ولوال 
من اإلمكانيات الرهيبة من طائرات وأقامر صناعية وأموال ومؤسسات ورشكات ودعم عاملي 
عىل كل املستويات منقطع النظري فهم جنود الباطل وجنود ابليس ومصريهم التباب والدمار.  

والذي يتحتم عىل أساتذتنا العلامء والفقهاء واملفكرين  وانا اصغرهم ما ييل:
-   التصدي لرجال التنصري ودحض شبهاتهم وآرائهم التي يبثونها بكل ما أوتوا من قوة فلكل داء 

دواء فتحرك العلامء وتفنيد شبهاتهم هو الدواء الحقيقي ويكون عىل أشكال وصور شتى.
مثل  بهم  تأثر  ومن  النصارى  بالد  يف  وتنرش  عليهم  ترد  إسالمية  كتب  ترجمة  طبع  منها   -
كتاب الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ألبن تيمية مع تعليقات رضورية عرصية عىل 
هوامش الكتاب وكتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي. وهداية الحيارى ألبن القيم وكتب 

أحمد ديدات وغريها.
الشباب والفقراء  لسهولة قراءتها  الصغرية السيام بني  العقائدية والكتيبات  - نرش املطويات 

وتوزع بكل اللغات تهدى وتباع ولو بسعر رمزي.
- تكاتف الدعاة وتفعيل دورهم يف دول العامل اإلسالمي والعامل املسيحي. فهذا التعاون يكون 
برصد حركاتهم وإفشال مخططاتهم والرضب عىل ايدى العابثني منهم وتشخيص أهدافهم 

ألن العدو املرتبص بنا يريد أن يقيض علينا جميعاً.
وأخذ  املنرصين  مواقع  ورصد  للمعلومات-  العاملية  الشبكة   – االنرتنيت  شبكات  اقتحام   -
املعلومات عنهم وكشف ما عندهم من خبايا يف الزوايا ثم الرد عليها وإنشاء مواقع عاملية 
بشتى اللغات فعداوة اليهود والنصارى لنا ضاربة يف شعاب الزمن قال تعاىل }َولَن َترَْىض 

َعنَك اْلَيُهوُد
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إِِن  ِديِنُكْم  َعن  وُكْم  َيرُدُّ َحتََّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيزَاُلوَن  }َوالَ  ِملََّتُهْم{(١)  َتتَِّبَع  َحتَّى  النََّصاَرى  َوالَ   
اْسَتَطاُعواْ{.(٢)

- غربلة ما يف كتبهم ومجالتهم ومطبوعاتهم من ضالالت فهم عىل استعداد أن يطبعوا كتباً فيها 
٩٠ ٪ من الحق ثم يدسون السموم يف الباقي.

للمعارصين منهم  والتنصري السيام  االسترشاق  لدراسة مشكلة  تأسيس هيئة خاصة  - رضورة 
وتحديد مواقفهم وفلسفاتهم ونظرياتهم والتصدي ألفكار دارون وفرويد ومالتس وماركس 

و قرارات الفاتيكان وغريهم.
- التحرك نحو األثرياء وأصحاب األرصدة من تجار املسلمني ألقناعهم برضورة سحب أموالهم 
املستثمرة يف أوربا ويف قارىت امريكا الشاملية والجنوبية واستثامرها يف بالد املسلمني وذاك 
ألن أغلب األموال التي ترسل لإلرساليات التنصريية يف العامل اإلسالمي من ارباح اموال التجار 

والحكومات العربية واالسالمية.
- إيجاد معاهد ومدارس تدريبية لشباب الصحوة  والرتكيز عىل املخلصني منهم ال سيام املتمكنني 
من اللغات األجنبية للتوجه إىل املخدوعني من أبنائنا بهم ودعوة شباب النصارى لإلسالم 

فهم أول املضللني من قبل رجالهم وكنائسهم.
بذخائر  لتعريف  مبوسوعة  تكون  ما  أشبه  إسالمي  معجم  بإصدار  يقوموا  أن  العلامء  عىل   -
اإلسالم العلمية وتراثه املجيد وأبراز القيم الخالدة  ومسايرته للحياة عرب األزمنة واألمكنة 

ليكون القاىص والداىن عىل علم مبا يجرى حوله.
- التشجيع عىل االستمرار معهم يف حوار مفتوح ومكثف السيام مع رجال الكنائس من القساوسة 
والرهبان والبطاركة فهم يخالفون وصايا املسيح عليه السالم التي ذكروها يف األناجيل والتي 
يعتقدون بها قوالً نسبوه إىل عيىس عليه السالم (أحبوا أعداءكم باركوا العينكم) ويقرؤون 
(من رضبك عىل خدك األمين فأدر له الخد األيرس) ما أجمله من حث عىل التسامح والصفح 

لو أنهم عملوا به!.
رؤوسهم  فوق(٣)  وصبوا  وشنقوهم  وصلبوهم  حرقوهم  وقد  ألعدائهم  حبهم  أين  ولكن 
مدنهم  ورضبوا  قراهم  دمروا  وقد  لالعينيهم  مباركتهم  وأين  أحياء؟  وهم  واإلسفلت  الزيت 

ويتموا أطفالهم وأميوا نساءهم وجعلوا ديارهم خرائب بالقع؟.
وعقائدهم  أموالهم  فسلبوا  أوطانهم،  يف  يؤذهم  ومل  عليهم  يعتد  مل  من  عىل  اعتدوا  بل 

وأوطانهم. 

(١) سورة البقرة آية ١٢٠      
(٢) سورة البقرة آية ٢١٧

(٣) أنظر إىل ما فعلوا يف استيالئهم عىل بيت املقدس يف الحروب الصليبية وما فعلوا يف محاكم التفتيش يف العصور الوسطى 
وغريها.
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بريطانيا ومن معها حني  أليسوا هم؟ ماذا فعلت  التقسيم لفلسطني؟  من كان وراء قرار 
اقتطعوا جزءاً من بالدنا ليعطوها إىل غرباء هم يّدعون يف أناجيلهم أن اليهود هم وراء قتل 
وصلب املسيح عليه السالم واتهام أمه الطاهرة. ماذا فعل العرب لهم؟ بل العكس من ذلك 
فاملسلمون قّدموا أكرب وثيقة أمام العامل لرباءة مريم العذراء والدفاع عن عيىس عليه السالم 
أليس هذا مخالفة ملنهج املسيح عليه السالم ولتعاليم اإلنجيل؟أفال ترى معي أنهم يتخذون 
من مبادئ الحق والعدالة وحريات الشعوب شباكاً يصطادون بها كل أمة ضعيفة وكل زعيم 
مغفل وكل مثقف جاهل وكل شعب أبله؟.  أنهم يقفون مع ترومان الذي أراد إدخال مائة ألف 
يهودي لفلسطني رغاًم عن أنف أهلها ثم وقفت ثالث وثالثون دولة ممن تزعم أنها حاربت 
محور الظلم لتقر تقسيم فلسطني وإعطاء أفضل ما فيها ألخبث شعب عىل وجه األرض عىل 

مسمع الدنيا وبرصها. 
وال بد  اذن من تشجيع املناظرات معهم جهاراً وعلناً كتلك التي قام بها الداعية املجاهد 
أحمد ديدات ألن هؤالء من ناظرهم أمام شعوبهم يكشف الزيغ والضالل الذي خيم عليهم 
طوال السنني. فهم يحكمون برؤوس مل تعرف إال الصلف والكربياء وبنفوس مل تألف إال الخداع 
والتغرير بالبسطاء وبقلوب ال تعرف الله بل لتمتص بأسمه الدماء وتنرش الهول والفناء وبأيٍد 

مل تعرف إال الرسقة واألخذ من أموال املساكني بطرق ملتوية.
ولو كان هناك أنصاف وصدق وأخالص من رجال الكنيسة لتعاونوا مع املسلمني لتخليص 

مرسى محمد ومهد املسيح عليهام السالم من براثن اليهود وقتلة األنبياء عليهم السالم. 
ولكن مع األسف فإن النصارى اليوم وسطاء للباطل كام كانوا خصامء للحق وقد اصبحوا 

ركائز لالستعامر وأداة لوضع األغالل يف أعناق أمتنا عىل مر التأريخ. 
إن الحوار واملناظرات من قبل علامئنا ومفكرينا معهم تكون مبثابة رسالة لهؤالء الغربيني 
الذين أمنوا برسالة املسيح عليه السالم ظاهريا ومل يفهموها يوماً من األيام ومل يفقهوا رشيعة 
التى تتحمل أوزارهم  موىس وال عيىس عليهام السالم  ابدا فكانوا عبئاً عىل عاتق املسيحية  
فاملالئكة مل تصعد إىل السامء بأعامل أخبث من أعاملهم وال يتحدث املأل األعىل عن زعامء 
سوء كام يتحدثون عن زعامئهم ومع ذلك فهم يتعلقون باملسيح ويتمسحون بأسمه ويحتفلون 
مبيالده وأعياده ولعمر الله ما رأيت يف األنبياء الكرام من أذاه قومه كام أوذي املسيح عليه 
الناس كيف  التنصري وبسطاء  املناظرات معهم تبني لرجال  السالم يف حياته وبعد رفعه. وإن 
أساءوا فهم دينهم قبل ديننا وإنهم يرقصون ويسكرون ليلة ميالد املسيح ويزعمون أنهم بذلك 

يتحببون إليه. 
انحطاط  لهم  أباح  النساء وهل  راقص  الله وهل  املسيح يف حياته سكرياً؟ معاذ  كان  هل 
األخالق؟ بل لقد كان داعية فضيلة ورسول إباء وقيم وشهامة وعفة وحياء فهم مل يفهموا ذلك 
ومل يرتكوا عاداتهم يف وثنيتهم لعقيدة املسيح ومل يهجروا أخالقهم ألخالقه ولكن هجروا أخالقه 
ألخالقهم ومل يرتكوا مبادئهم ملبادئه فهل رأيت مثل هؤالء االتباع يسيئون إىل قائدهم وهم 

يتظاهرون له باإلحسان ويعصونه وهم يتظاهرون له باإلذعان. 
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مل يكتفوا بذلك  بل حولوا دين املسيح الذي قامت دعوته عىل ازدراء املادة واطراح املال 
الدنيا وانكبابا عىل  باملادة وعبادة للامل وتكالباً عىل  الناس ولعاً  الغربيون أشد  فكان هؤالء 
زيفها  حيث خاضوا غامر الحروب واستذلوا رقاب الشعوب وكانوا أكرث أهل األرض ترفاً وثراًء 
وإنفاقاً فانتفخت جيوبهم وأوداجهم منه لذلك هزموا أمام الشيوعية فلم يقف حقيقة أمام 

تيار اإللحاد والوجودية واملادية إال اإلسالم العظيم.
وإن الحوار معهم يكشف لهم كيف استغلوا الدين أسوأ استغالل يف محاربة الفكر لبسط 
السلطان الجائر و محاربة اإلسالم لالستيالء عىل خريات شعوبه فقد استغلوه يف حرق العلامء 
وكتبهم ويف إرساليات التنصري لبسط نفوذهم والغريب أنهم حاربوا دين النصارى يف بالدهم 
ويحافظون عليه ويبرشون به يف مستعمراتهم فهذه فرنسا حاربت النرصانية يف مدارسها يف 
لبالد  ترسل  نراها  ولكن  الفرنسية   الثورة  بعد  معاهدها  من  الكنيسة  رجال  وطردت  أوروبا 
العرب واملغرب العريب خصوصا آالفا من رجال الدين النرصاين وزودتهم مباليني من الفرنكات 
وأقامت لهم يف كل قبيلة وقرية مسلمة مدرسة ينرشون فيها دينهم فلامذا هذاالتناقض؟ أهو 
الدين  اتخذ  األوريب  فاالستعامر  للعرب؟  محبة  بالدهم؟أم هو  حاربوه يف  الذي  للدين  محبة 
النرصاين له مركباً وستاراً، أمل يقل هتلر النازي حني أعلن الحرب عىل روسيا إنه يعلنها حرباً 
صليبية ليدافع عن رسالة املسيح؟ أمل يقل ترششل أكرث من مرة إنه أمنا يحارب أملانيا دفاعاً عن 
الحضارة النرصانية؟أمل يقل روزفلت رئيس الواليات املتحدة إنه أمنا قرر خوض الحرب العاملية 

الثانية ليساهم مع بريطانيا يف منع انهيار هذه الحضارة النرصانية.؟  
أمل يقل الزعيم الرصيب نحن أبناء الصليب نحمي أوربا من خطر اإلسالم؟فشن حربه الظاملة 
أيلول عام ٢٠٠١  البوسنة والهرسك االسالمية.أمل يقل بوش االبن بعد أحداث ١١  عىل دولة  

ولتكن حرباً صليبية؟. 
أرأيت كيف يستغلون الدين ليفتك بعضهم ببعض ويستويل بعضهم عىل بعض او عىل ديار 
االسالم  فالقوم كاذبون عىل الله يف ادعاء التدين وكاذبون عىل املسيح عليه السالم يف ادعاء 
الحب حيث باعوا بالد املسيح بأرخص األمثان وملن؟ لقد باعوها وأخجلتاه إىل اليهود الذين 
كذبوا برسالة عيىس وأتهموه بالنسب ومنعوه من السري يف دعوته ووشوا به إىل الحاكم الروماين 
الظامل. باعوها لقاء كريس يف واشنطن وذهب يف لندن فلو أمعنت النظر لوجدت نصارى الغرب 

اتخذوا الدين تجارة للدنيا فباعوا آخرتهم بدنياهم.(١)  
إن الهجوم عليهم هو أفضل أسلحة للدفاع كام مر والدخول يف حوارات ومناظرات معهم 
كام فعل ديدات يدخل الصداع إىل رؤوسهم وهي جهود فردية فام بالك لو قامت به مؤسسات 

إسالمية يرشف عليها مختصون وعلامء اجالء؟.

(١) انظر حواريات يف التقارب اإلسالمي املسيحي د. مصطفى السباعي ص٢٢-٢٤ و ٢٨ يف سنة ٢٠٠٥ دار الوراق.
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واجهزة  واإلذاعات  الفضائية  القنوات  لله  والحمد  اليوم  ودعاتنا  ملفكرينا  الله  أتاح  ولقد 
الكمبيوتر وشبكة املعلومات الدولية والصحف واملجالت فعلينا أن نجيد استخدامها. مثل ما 

يستخدمونها يف باطلهم ويغزونها بضاللهم.

العهد  الساحة منهم يف بالد املسلمني ولقد كان سابقاً  يف  الجاليات والعاملني يف  - رصد 
العثامين  مثال يحلمون أن تكون لهم يف ديارنا قنصلية فضًال عن سفارة بل لقد كان القنصل 
الرويس سابقاً مسلاًم والقنصل الربيطاين كذلك يف بعض األحيان ألنهم يعلمون أن جزيرة العرب 
ال يدخلها إال املسلم للحديث (ال يجتمع دينان يف جزيرة العرب)(١) وحديث  (أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب)(٢) وعىل اية حال فاالمم تصاب بنكسات ونكبات وان املصلحني قد 
يتعرثون يف اوىل خطواتهم فعلينا ان نستفيد من اخطائنا واخطاء اعدائنا ونستفيد من نجاح 
ابائنا ونجاح اعدائنا وهم رموز االمة وهي تنتظرهم وترنوا اليهم فاالمة الواعية لن تقبل من 
جيوش البابا بعد اليوم انصاف الحلول ما دام خصومنا يستغلون كل مايف الطبيعة البرشية من 
قوة التاثري واالغراء والخداع فان من حقنا ان نستعمل كل ماعندنا من قوة النظال والتصدي 
لهم  لقد كانت الدولة العثامنية متنع دخول أي كافر إىل جزيرة العرب ومل يسمح ليهودي وال 
نرصاين إال إذا دخل متنكراً بزي املسلمني أو مع الحجاج وإذا كشفوا فأنهم يطردون اويقتلون 
غالبا فأين مثل هذه الحامية والحصانة ملقدسات املسلمني واليوم  نراهم قد غزوا دول الخليج 
بالله  إال  قوة  وال  حول  وال  براقة.  وعناوين  شتى   وبالفتات  وصوب   حدب  كل  من  العريب 

العظيم.

(١) انظر حواريات يف التقارب اإلسالمي املسيحي د. مصطفى السباعي ص٢٢-٢٤ و٢٨ يف سنة ٢٠٠٥م – دار الوراق (١)الحديث 
أ تقدم تخريجه

(٢) الحديث تقدم تخريجه
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املبحث الرابع

دور الشباب والفتيات يف التصدي له

هناك جهود فردية ودولية عليهم ان يقتفوها، فالفردية يقوم بها أفراد كل عىل حسب طاقته 
األمة.فالشباب  بأعداء  نكاية  وأكرث  وأقوى  أفضل  الجامعي  العمل  ولكن  إمكاناته  حدود  ويف 
والشابات هم املستهدفون من قبل رجال الصليب لذا يتحتم عليهم القيام مبا ييل للحفاظ عىل 

أنفسهم أوالً وملجابهة الغزو الصليبي ثانياً.

امليادين  كل  يف  واملتابعة  املراقبة  وسائل  تكثيف  مع  باستمرار  الحذر  وأخذ  التام  الوعي   -١
التي يرتادها املنرصون وأبالغ ذوي االختصاص من العلامء واملفكرين والحكام وغريهم مبا 
يرون ويسمعون. وليك يكون الوعي تاماً ال بد من نرش العلم الصحيح وتفقيه الناس بأمور 
عقيدتهم وأحكام دينهم ألجل إيجاد الحصانة الفكرية والعلمية لديهم تجاه ذلك الخطر 
العظيم فالفكر التنصريي ال يخىش عليه من أصحاب العلم واملعرفة والقلوب املليئة باإلميان 
الجهل  أهل  أي  العلل  مواضع  إال عىل  يحط  ال  بالذباب  يكونون  ما  أشبه  التنصري  فرجال 

والسذاجة فهناك يجدون ضالتهم.

٢- إن الشباب غالباً ما تكون عقولهم وقلوبهم أكرث استعداداً ألي فكر جديد فمرحلة الشباب 
َبْعِد  ِمن  َجَعَل  ُثمَّ  َضْعٍف  ن  مِّ َخَلَقُكم  الَِّذي  }اللَُّه  تعاىل   قال  ضعفني  بني  القوة  مرحلة 
ٍة َضْعفاً َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر{(١)ضعف  ًة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ َضْعٍف ُقوَّ
الطفولة و ضعف الشيخوخة كالقمر عندما يكون بدراً وهو بني هاللني هالل الوالدة وهالل 
األفول فال بد من احتوائهم بالرسائل والكتيبات واملطويات بعناوين ولغات شتى تبني لهم 
دورهم وتحذرهم من خطر التنصري املحدق بهم وال بد من إفهامهم أن هؤالء يريدون أخذ 

أعز ما عندكم وهو الدين  وابدال التوحيد  بالتثليث.

٣- عىل العلامء ان ينزلوا اىل واقع  الشباب  واليخاطبوهم من فوق األبراج العالية  والبد من 
معرفة مشاكلهم ونفخ روح الحامس  فيهم وهل الدين أنترص غالبا إال بسواعد الشباب؟.

األخصائيني  بدعوة  وذلك  والطالبات  والطلبة  االساتذة  بني  مستمرة  لقاءات  بعقد  القيام   -٤
واملهتمني بقضايا التنصري يف العامل اإلسالمي أللقاء الدروس عليهم  ال سيام طلبة الجامعات 

والدراسات العليا.

٥- تصميم عمل مربمج للكمبيوتر يعني بقضايا التنصري ويعتمد عىل ضوابط املنهج الرشعي 
ونرشه عىل شكل أقراص ليزية وبثه أيضاً عىل املواقع والشبكات الدولية.

٦- تحصني الشباب املسافرين  الجل الدراسة وأصحاب البعثات إىل الخارج الجل العمل  من 

(١) سورة الروم آية ٥٤
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مخاطر التنصري بسياج من الدين والخلق بحيث تكون لديهم القدرة عىل مقاومة االغراءات 
والشبهات ويزودون باملخططات التنصريية ورضورة ربطهم 

إليها  والبد  لعلامئنا من فتح  التي يسافرون  الدول  هناك يف املراكز اإلسالمية الكربى يف 
القلوب لهم واإلجابة عىل كل التساؤالت التي تدور بخاطرهم وعدم التنكر  لهم.(١)

وتحصني شبابنا من التيارات الحديثة كالعلامنية والوجودية ووحدة األديان واملاسونية ألن 
هذه وغريها هي الوجه األخر للفكر التنصريي عىل مر التاريخ فهم وإن تظاهر أصحاب هذه 

األفكار بالعداوة فهم عدو مشرتك ضد املسلمني وهم يواجهوننا يف جبهة واحدة.
٧- عىل الشباب أن يخالطوا شباب النصارى ويدخلوا عليهم من كل ميدان ويقتحموا عليهم  يف 
كل التخصصات املختلفة والتسابق معهم يف كل العلوم ألن األمة بعلامئها ورجالها.فالعلم 
واإلمكانات  املواهب  أصحاب  نشّجع  أن  فيجب  التاريخ  فرتات  كل  يف  الحضارة  رائد  هو 
والنوابغ الكتشاف أرسار العلوم واالستغناء عن الخرباء من الهندوس والسيخ والبوذ واليهود 

النصارى وغريهم.
يفرتسها  التي  النائية  اإلسالمية  الدول  إىل  للذهاب  بالعلم  تسليحهم  بعد  الشباب  ٨- تشجيع 
التنصري وجنود الصليب مثل إندونيسيا وماليزيا واسرتاليا وأفريقيا وتيمور الرشقية  رجال 
والدول املنقطعة يف وسط البحار مثل قربص وجزر القمر والفلبني وغريها فإنهم يّركزون 
عليها ويبعدونها عن العامل اإلسالمي. وكذلك إلسناد الجاليات اإلسالمية وهي مئات املاليني 

يف الهند والصني وغريها والوقوف بجانبهم.
العمل عىل إنتاج أفالم سينامئية وأرشطة إذاعة تتبنى نرش مبادئ الرتبية اإلسالمية من أجل 
غرس مبادئ اإلسالم يف نفوس النىشء الجديد يف قضايا األمة الهامة وبشتى اللغات.وعىل شبابنا 
ان يعلموا ان لشباب وشابات النصارى جهوداعظيمة يف سبيل باطلهم خذ مثال عىل ذلك  قام 
الف شاب وشابة نصارى بتنظيم وتوزيع منشورات تبشريية وقدموها عىل شكل ارشادات عىل 

مليوىن شخص يف حفل يف الفاتيكان يف عام٢٠٠٠ م.(٢)
الشباب فهي ميدان عظيم يستغله املنرصون  الرياضة بكل أشكالها لدى  ال ميكن إهامل 
النصارى  الرياضة ودعوة شباب  ميدان  يقتحموا  أن  إليهم.فعىل شبابنا  اإلسالم  لجذب شباب 
لإلسالم والوقوف بجانب إخوانهم هناك  فكم من كثريين راحوا ضحية اإلهامل ال سيام الشباب 
الذين لهم رغبات عظيمة يف هذه املجاالت. كل هذا وأمثاله يجعل شبابنا وشاباتنا مبنأى عن 
التنصري هم خصامؤنا فكريا وعقائديا  الفكري  اجل ان رجال  الغزو  التنصري واصحاب  رجال 
مهام حاولوا ان يطمسوا هذه الحقيقة تحت أقنعة شتى  فهم يقلبون الحقائق و األرقام رأسا 

عىل عقب

(١) الحيث أخرجه الرتمذى يف سننه يف باب ما جاء يف لزوم الجامعة٤٦٦/٤ رقم٢١٦٦ وقال عنه حديث حسن غريب اليعرف 
اال من هذا الوجه وابن حبان يف صحيحه٤٣٨/١٠ يف بابذكر اثبات معونة الله جل جالله.   

(٢) انظرمجلة البيان الصادرة عام ٢٠٠٠ العدد٨٩ ص٢٤.
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  قال الكاردينال الفيجرى الفرنىس (بينام كان االسالم عىل وشك ان ينهار يف أوروبا كان عرش 
السالطني من آل عثامن اليزال ناشطا يف تقدمه وفتوحاته عىل أبواب مملكتنا األفريقية).(١)

البوذ والهندوس والسيخ اال قليال او بشكل  التنصريى الينشط عند   النشاط   ونحن نجد 
كل  من  األول  املقصود  ألنه  االسالم  عىل  جهودهم  وكرسوا  غضبهم  جام  صبوا  ولقد  محدود 

جهودهم وال يشك يف هذا اال مغفل.(٢)

يا شباب االسالم ان االمم التبنى امجادها االبقوتني اثنتني قوة السالح والروح  وهى قوة 
تنىشء الحياة السعيدة املبنية عىل الفضائل  والتى بها سادت حضارتنا   ونحن النعنى بالروح 
التى تفتقدها  الروح  اننا نريد تلك  الحياة  أجل  التى تفر من  الواهية   االتكالية   االنهزامية 
أمم الحضارات اليوم التى تبث يف النفوس انبل العواطف والحب واالخاء والوفاء  فاالمة تبنى 
مجدها وعزها  عىل الشباب   واذا اردت ان تعرف منزلة امة من االمم فانظر اىل شبابها  فان 
وجدت فيهم خريا فاعلم انها بخري وان وجدت دون ذلك فاقرأ عليها السالم فمن يذود عن االمة 

غريكم يا شباب فاتركوا لقواكم الروحية ان تعمل  عملها األنشاىئ العظيم  يف كيان األمة.

(١) انظراالسالم و املسلمون بني أحقاد التبشري واضالل األسترشاق د.عبد الرحمن عمرية ص٣٥.
(٢) انظر التبشري واالستعامر يف البالد العربية ص٣٤-٥٧.
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املبحث الخامس

دور املؤسسات املهنية والجمعيات الخريية يف التصدى لهم
إن أهل الكفر جميعاً ال يحرتمون عهداً وال ميثاقاً فام من عهد أبرموه مع رسول الله صىل 
الله عليه وسلم إال ونقضوه وال من موعد إال وأخلفوه غالبا فالصف املسلم له دور عظيم يف 
التصدي لهم وملخططاتهم إذ أن جميع انتصارات املسلمني يف أغلب املعارك التي خاضوها ضد 
أعداء اإلسالم مل تكن لكرثة عددهم أو عدتهم وامنا كانت لنتائج الرتبية اإلميانية وأثارها التي 
تعاىل  قوله  ذلك  وأكرب شاهد عىل  الله  وأموالهم رخيصة يف سبيل  أرواحهم  يبذلون  جعلتهم 
}لََقْد َنَرصَُكُم الّلُه ِيف َمَواِطَن َكِثريٍَة َوَيْوَم ُحَننْيٍ إِْذ أَْعَجَبْتُكْم َكرْثَُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئاً َوَضاَقْت 

ْدِبِريَن{.(١) َعَلْيُكُم األَرُْض مِبَا رَُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ
أمرهم فأصحاب  الحقيقة ويكونوا عىل حيطة من  يعلموا هذه  أن  اإلسالم  لرجال  بد  فال 
القيام  طريق  عن  األخوة  روح  تعميق  مهمة  عاتقهم  عىل  يأخذوا  أن  عليهم  املدين  املجتمع 
بأعامل إغاثية إسالمية للشعوب املنكوبة نتيجة الزالزل والكوارث واألعاصري بدل أن يستغلها 
رجال الصليب ألجل إيقاف رسيان هذا الغزو الجارف واننا نناشد رؤساء املؤسسات عىل اختالف 
مواقعهم  بالعمل الجاد يف مجال االجتامعي واإلنساين إلنقاذ ضعاف النفوس واملؤلفة قلوبهم 

من تلك االغراءات التي تستخدم ضد أبناء األمة اإلسالمية. 
- اىن ارى رضورة تأسيس هيئة كربى لألرشاف عىل األطفال والطفولة يف العامل اإلسالمي بدل أن 
يستغلهم األعداء يف اإلغداق عليهم وغسل أدمغتهم وتلقينهم التثليث وإرسالهم إىل بالد 
املسلمني بحجة أنهم قساوسة يحملون جنسيات الدول التي درستهم واختطفتهم واشرتتهم 

وهكذا نضيع أنباءنا وينقلبون سالحاً ضدنا.
فموضوع التنصري لألطفال والنساء هو من الخطورة مبكان ال سيام األيتام والطبقات املسحوقة 
يف مجتمعنا انهم يستخدمون أسلوب التزييف للحقائق وقلب املعاين وخداع العناوين. ومع 
األسف مل تعط الدول اإلسالمية أهمية وال جهداً وعناية ملثل هذا األمر عىل الرغم من استغالل 
تلك الدول ظاهريا لهم  بل عىل العكس نجد متاماً هذا. فعمل أصحاب املؤسسات يعد اليوم 
التي  املؤسسات  الوقوف بجانب هذه  بد من  الزمنية فال  الحقب  اكرب جهد وجدته يف هذه 
تعمل يف الجانب اإلنساين واالجتامعي واعداد تقارير ودراسات ووثائق  لها متخصصة ودقيقة 

تالحق كل جديد يف هذا املجال مع إصدار دوريات شهرية وفصلية تهتم مبثل هذه القضايا.
- فالرتكيز بقوة عىل املسلمني حديثاً أو ما يسمون فقهياً  (املؤلفة قلوبهم) من النصارى الجدد 
الذين دخلوا يف اإلسالم حديثا  وهو امر رضورى ذاك ألنهم يشعرون بغربة يف دينهم الجديد 
نكتفي  أن  ميكن  وال  والجمعيات  املؤسسات  هذه  خالل  من  الدؤوب  العمل  من  بد  فال 

باإلعالن

(١) سورة التوبة آية  ٢٥
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 عن دخول كذا رقم يف اإلسالم يف وسائل اإلعالم فقط و ينتهي دورنا عند هذا الحد  فرعاية أمثال 
وتشجيعهم  تارة  مادياً  وإسنادهم  بهم  والتلطف  فاحتضانهمم  الرضورة مبكان  هؤالء من 
بالهدايا واملكافآت والكلامت الطبية والزيارات املتصلة تارة أخرى ألن أغلبهم يهدد من قبل 
أهله وعشريته فال بد من إسكانه وحاميته وتزويجه أحيانا أن أمكن ذلك ولقد سئلت قبل 
أيام عن فتاة نرصانية أسلمت هنا يف العراق و وتقول التستطيع الصيام والصالة أمامهم ان 

احسوا يب قتلوين  فامذاأفعل؟. 
النوازل  أيام  سيام  ال  والشباب  واملرىض  والنساء  األطفال  عىل  يركزون  الصليب  رجال  إن 
والكوارث والنكبات ومن يطلع عىل ترصيحاتهم يجد أكرث مام ذكرت }َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاء ِمْن 

(١).} أَْفَواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم أَْكَربُ
املنرصين  الغضب عىل  الحذر منهم وكذلك  باالنتباه وأخذ  املجاالت  األمة يف كل  فتوعية 
وعدم مجاملتهم ولو بطرف العني والعبارات حتى يعلموا أن شبابنا ورجالنا ونساءنا غيورون 
صادقة  قلوب  من  لهم  الدعاء  طلب  أو  اإلصالح  أو  بالهداية  لهم  الدعاء  وكذلك  دينهم  عىل 

مخلصة من الضعفاء واملرىض واملقعدين. (٢)
تحديات خطرية عىل كل  يواجهون  املسلمة حيث  االقليات  املسلمني يف  أوضاع  وال سيام 
األصعدة من البوذيني والهندوس والسيخ ورجال التنصري فهم تيارات مدعومة مادياً وسياسياً 
بالتنصري يف مائة  لالنطالق  العاملي مبلغ (١٠٠٠) مليون دوالراً  الكنائس  فمثًال أعتمد مجلس 
دولة عام ١٩٧٩م ١٣٩٩ هـ ومثل هذا الدعم يزيد من رشاسة التحديات التي تواجهها األقلية 

املسلمة هناك.
واملستشفيات  املدارس  إقامة  عىل  القدرة  املضاد  الجانب  يعطي  الدعم  هذا  مثل  إن 
واملؤسسات الدينية يف مناطق الشعوب الفقرية املحتاجة وميثل عنرص إغراء للجامعات الوثنية 
األديان  بني  والرصاع  الطائفية  الحرب  يزيد من حدة  و  األميان  التي هي ضعيفة  والجامعات 
فاإلسالم قوي برجاله فاملتأمل يف حصاد القرن الهجري األول يقف مذهوالً أمام رسيان الدعوة 
أماًم  واحتوى  شعوباً  املخلصني  برجاله  اإلسالم  استقطب  حيث  الجهات  كل  ويف  وغرباً  رشقاً 
وبلداناً شتى فقبل أن يودع القرن الهجري األول أعوامه األخرية كان اإلسالم يدق أسوار الصني 
ويفتح قالع األندلس وميخر عباب املحيط الهندي ليصل إىل أقىص جنوب آسيا ويؤسس نقاط 
ارتكاز عىل سواحل رشق أفريقيا ليتخذ منها بداية أنطالقة جديدة نحو قلب القارة السوداء 
لييضء آفاقها وميحي وثنيتها فانهارت أمام قوة العاملني املخلصني لهذا الدين إمرباطورية الفرس 
وسقط عرش كرسى وغلبت الروم وزلزلت العروش بفئة مؤمنة قليلة العدد استعذبت الجهاد 
واملوت يف سبيل الله. فكان حصاد القرن األول من الهجرة رائعاً وتلته قرون كانت أقل حصيلة 
رغم كل محاوالت الصليبيني التي جثمت عىل قلب العامل اإلسالمي قروناً حيث حاولت عرقلة 

املسرية وأوقفت االنتشار وما تزال

(١) سورة آل عمران آية١١٨
(٢) انظر األقليات يف آسيا واسرتاليا –دعوة الحق – السنة الثالثة – العدد ٢٣ – الصادرة يف صفر ١٤٠٤هـنوفمرب ١٩٨٣م –تصدر 

عن رابطة العامل اإلسالمي – ص٨-٩.
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 ظاللها الباهتة تبدو كظلمة الليل أمام أشعة الفجرالتى تقوقعت يف زوايا بعيدة او كالضياء 
الذى ينتهز زوال  السحب الداكنة ليعود فينرش عطره االصفر تحت جناح الظلمة الحالكة.

بجهود  إال  تقابل  ال  الصليبية  االجتامعية  الخدمات  النرصانية ومؤسسات  اإلغاثة  إن جهود   -
والرضبات  قاسية  فالتحديات  الخريية.  والجمعيات  املؤسسات  رجال  قبل  من  لها  مامثلة 
اإلسالمي يصحبها  املرشق  الصليبيني عىل  أتت جحافل  الغرب  ففي  قدميا وحديثا  شديدة 

حقد دفني فكالْت لهم الطعنات ولعل األندلس اقرب مثال عىل ذلك.
ومن الرشق أتت جحافل وثنية وهمجية ممثلة يف غزو التتار واملغول يف محورين متضادين 
الجسد األريض سلياًم  الطعنات وبقى  القلب وامتص  النابض ولقد صمد  القلب  كالهام يريد 
ولقد تكونت التحديات يف عرصنا الراهن ولبسْت أقنعة شتى فتارة ترتدي سحنة اإللحاد وأخرى 
تتوشح فلسفة املادة وثالثة تكتيس ثياب الرهبنة يف مالبس مهلهلة بالية ترى ماذا سيكون مصري 
العمل  وبجدية  الجيل  بأميان هذا  مرهون  فاألمر  الهجري  الخامس عرش  القرن  التحديات يف 

الدؤوب للحفاظ عىل بقية املسلمني وتحصينهم ضد األعداء.
أسأل الله تعاىل أن يعيننا عىل امتصاص الرضبات وأن نقف شامخني أمام التحديات شموخ 

أجا وسلمى.(١) 
أذن من واجبنا التعرف عىل أحوال املسلمني ونتعهدهم بالنامء ونغذيهم مبخصبات العقيدة 
وندعمهم بشتى األساليب ونحّل مشاكلهم املتعددة يف األوجه واألهواء.وأخريااقول ان مسؤليتك 
تبقى عظيمة فنحن النريد منك ان تبّدل الطائرة اربع مرات حتى تصل اىل هناك  وال نريدك 
ان تخوض املستنقعات امللوثة برجلك كام يفعلون هم للوصول اىل ما يريدون وليصلوا اىل ابعد 
القرى واالرياف وال ان تعيش وسط البعوض واملااليا  واأليدز واالمراض املنقرضة  او ان تسكن 
مع أكلة لحوم البرش ومع االنسان القديم يف ادغال افريقيا  فانت بعيد عن هذا ورمبا التقدر 
عليه لكننا نناشدك الله تعاىل ان تدرك هؤالء الدعاة بدعاء منك يف ظلامت الليل وان تدعمهم 
ماديا اذا كنت ثريا منعام وأنت يف الفلل الباردة والفنادق  والشاليهات املطلة عىل سواحل 
البحار  فاملسلمون هناك بحاجةاىل بناء مساجد ومدارس ومراكز طبية ودور ايتام و معاهد 
ترجمة وطباعة وكتب بلغة االقوام وعقد دورات وندوات وتدريب نسائهم عىل الحرف واملهن 

لتكون منتجة المستهلكة فقط.

(١) هام جبالن عظيامن يف الحجاز.
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املبحث السادس

دور النساء يف مواجهة التنصرييف ذلك

إن انتشار اإلسالم يف مختلف بقاع العامل رغم كل ما شنوه من حروب موجهة ضد اإلسالم 
وأهله ما هو إال إرهاص بأن هذا القرن هو قرن اإلسالم الذي يبرش بفجر جديد لتحقيق العدالة 

فيه بدالً من الظلم واالضطهاد  والرحمة  عوضاً عن االنتقام. 

إن دور املرأة يف حمل راية اإلصالح العقائدي واالجتامعي واألخالقي واألرسي ال يقل عن 
دور الرجل بل هي اكرث فمن خالل دورها الرائد يف تربية النشء واالضطالع مبهام األرسة ال بد 
من االهتامم بها اهتامما كبرياً يليق مبكانها ورسالتها سواء كانت أماً أو بنتاً أو أختاً أو زوجة 
ألنه إذا صلحت املرأة صلح املجتمع ويف فسادها فساده وانهياره.فاملحافظة عليها والحرص عىل 
دينها وإخالصها هو أمثن ما ميتلك ويلتمس يف رسم منهجها يف األسلوب اإللهي الحكيم والهدي 
الله عليها الحجاب فرضه رحمة بالرجل وحفاظاً عليها من  النبوي السليم حتى حينام فرض 
أعني السابلة وصيانة لرسالتها من األغراء والفتنة ليك تبقى عىل فطرتها نظيفة يف نفسها رائدة 

يف منهجها نافعة يف توجيهها.

وإذا كانت األمة اإلسالمية متتلك هذه النوعية الفريدة من النساء هي أمة مؤهلة للثبات 
ُمرشحة للبقاء فيحفظ الله بها العفاف ويرسخ بها القيم ويصون باستقامتها األخالق الفاضلة 
وال بد لألمة أن ال تخدع بربيق الحضارة الغربية باسم حرية املرآة والدميقراطية وباسم العلم 

الحديث واملدنية والتقدم أحيانا 
تقدماً ُيــدعــى  الــديــن  ــرك  ت ــان  ك تتقدميإذا  أن  قــبــل  مـــويت  نــفــس  فــيــا 

الطهطاوي  أيدي املسترشقني منهم رفاعة  تتلمذوا عىل  لقد نهض رجال مدرسة مشبوهة 
الذي دعا بعد عودته من باريس إىل السفور واالختالط وجاء بعده القبطي الصليبي مرقس 
فهمي الذي ألف كتاباً ثم تبعهم قاسم أمني بعد إمتام دراسة يف فرنسا وإعجابه بالحياة األوربية 
فكانت أفكاره مبثابة انقالب عىل األحكام اإلسالمية الخاصة باملرأة فدعى إىل السفور ونادى 

بتقيد الطالق ومنع تعدد الزوجات إىل أخر ما ذكره من طامات ومخازيه.
وثالثة االثايف كانت يوم ان هتك سعد زغلول بيده اآلمثة حجاب هدى شعراوي يف مرص 
لخطٍة ماكرة حبكت خيوطها بليل حتى قال خري  إثر عودته من منفاه تبعاً  أمام جمع كبري 
الدين الزركيل عن هدى شعراوي (فكانت أول مرصية مسلمة رفعت الحجاب)(١) ثم انتقلت 
عدوى التمرد والسفور إىل البلدان املجاورة ملرص وكان لها أصداء حتى وصلت إىل العرق فلقيت 
قبوالً عند الشاعر جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصايف الذين اشتهرا بالدعوى اىل اإلباحية 

والفسوق

(١) أنظر  األعالم للزركيل ٨/٧٩.

http://www.al-maktabeh.com



٣٣٨

الفصل الرابع

الفاسدة  لعقيدتهام  الدين(١)  من  واملروق  باإللحاد  العلامء  بعض  عليهام  حكم  ولهذا   
والعرتاضهام عىل أحكام الله يف النساء السيام يف الحجاب واإلرث والطالق والقوامة واالختالط 

وغري ذلك. 
وأريد أن أوجه الخطاب للنساء الاليئ أصبحن هدفاً لرجال التنصري والراهبات الاليت يتجولن 

يف أدغال أفريقيا بحثاً عن النساء البسيطات. 
 ايتها النساء ان مل تقمن  بدوركن فإن السيل سيجرفكن فأنت مستهدفة من قبل تالميذ 
املسترشقني وبعض حكام املسلمني. هل وصلك ما قامت به بعض قوات األمن الوطني يف بعض 
البلدان اإلسالمية مدججة بالسالح تبحث عن املسلامت املحجبات حتى إذا ما رأوا أي واحدة 
منهن نزعوا عنها حجابها واقتادوها للتحقيق معها ثم حظروا عليها التعليم والعمل والتعيني يف 
الوظيفة والتداوي وزيارة زوجها السجني ما دامت ترتري حجابها فكم من مرة مّزق الحجاب 
من عىل رؤوسهن يف السجون واملعتقالت والشوارع. بلغ األمر أن منعت الحوامل من الوالدة يف 
املستشفيات حتى ينزعن لباس التقوى وقد نالوا من كرامة بعضهن مبا تعّف عن ذكره األلسن. 
هكذا تنقض عرى اإلسالم عىل أيدي املحسوبيني عليه من املُحرفني والظاملني وطواغيت األمة 
املجرمني مصداقاً لقول النبي (صىل الله عليه وسلم) لتنقضّن عرى االسالم عروة عروة  فأولهن 

نقضاً الحكم وآخرهن الصالة.(٢) 
الرموز  قرار منع  بإصدار  قيامها  اإلسالم  األم) يف محاربة  (العمالق  ما فعلته فرنسا  وغاية 
وحياتها  املرأة  دين  وأد  يحاولون  إنهم  الحجاب  منع  ومنه  واملدارس  الجامعات  يف  الدينية 
وكرامتها  قال تعاىل }يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأىب الله إال أن يتم نوره ولو كره 

الكافرون{.(٣)
مبا  متسكاً  أكرث  املسلمني  من  جعلت  واملسلامت  املسلمني  عىل  الضغوط  هذه  مثل  ان   
يعتقدون وأشد أعتزازاً مبا يدينون فأمتألت املساجد باملصلني وتضاعف عدد امللتزمني وأنترش 

الحجاب والنقاب يف كثري من بالد املسلمني. 
لكن هذه الصحوة التي عمت رشق العامل اإلسالمي وغربه مل تزد أعداء اإلسالم إال خوفاً 
وقلقاً فأقبلوا بخيلهم ورجالهم  وجورهم ليوقفوا هذا املد اإلسالمي الهادر وليحولوا دون صحوة 

بعض الشباب السادر. 
وعلامء املسلمني ورجال الفكر والدعوة املخلصون يطلقون رصخات التذكريلالمة ونداءات 

اإلصالح لتستيقظ الضامئر وتستقيم الرسائر.
وما بحثي هذا إال رصخة من هذه الرصخات وجهد علمي متواضع يهدف إىل تلك الغاية 

النبيلة

(١) أنظر موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعبادة املرسلني: ملصطفى صربي ١/٢٩٠.
(٢) أخرجه األمام أحمد يف املسند ٢٣٢/٤ وأبن حبان يف صحيحه برقم ٦٧١٥ باب اإلخبار بأن اول ما يظهر من نقض عرى 
االسالم من جهة االمراء وفساد الحكم  والحكام ١١١/١٥  وأورده الحاكم يف املستدرك  يف كتاب االحكام ٧٠٢٢  يف ١٠٤/٤ 

من حديث أيب أمامة ريض الله عنه.
(٣) سورة التوبة ٣٢.
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٣٣٩

يف مواجهة التنصري والتصدي له

شعراء  من  املسلمني  عىل  املحسوبني  بعض  أيدي  عىل  الكبرية  املؤامرة  من  األمة  ألحذر   
األدب  عميد  وآخر  امللهم  الله-أوالزعيم  –معاذ  الجامهري  مبعبود  يلقب  الزعيم  فهذا  وحكام 
ورابع محرر املرأة اوأستاذ الجيل وسادس من رجال اإلصالح وسابع املجاهد األكرب وقائد الجمع 

املؤمن وهكذاكام قال الشاعر 

موطنها غـــري  يف  مــمــلــكــٍة  األسدألـــقـــاب  صــولــة  أنتفاخاً  يحيك  كالهر 

فام هو دورِك أيتها املرأة تجاه ما يحاك ضد أمتك وضح النهار قال تعاىل }َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُه 
َوالّلُه َخرْيُ اْلاَمِكِريَن{.(١)

وأداة  املجتمع  لتفتيت  كوسيلة  املرأة  وأذنابهم  والكنيسة  الصليب  رجال  استخدم  لقد   -١
النفوس. فبدأت  له  القلوب وترتاح  إىل  باطلهم  ليسلك  لتفسخه وبدأوا بكلامت معسولة 
الدعوة للسفور وكشف الوجه وانتهت بالسفر من غري محرم بحجة الدراسة يف الجامعة ثم 
زينت الوجوه املكشوفة بأدوات الزينة وبدأ الثوب ينحرس شيئاً فشيئاً حتى أضحت شبه 
عارية ويف بعض البلدان عارية كام يف جزر العراة.(٢) عليِك أن تكوين عىل حذر من دعواتهم 
ومن نفث سمومهم وأال تنطيل عليك هذه الدعاوى من خالل التجمعات النسائية ورابطات 
املرأة املسلمة والجمعيات الخريية واملدارس الخاصة بالبنات ألن املرأة أكرث أثراً يف نفسية  

املرأة.
٢- رصد تحرك املبرشات الراهبات والتحذير منهن واالتصال بهن وتنفيذ شبهاتهن. 

التحذير من الدوريات الخاصة برتويج األدب الهابط وأدب الجنس  الوضيع والرد عىل تلك 
املقاالت واملجالت الساقطة وعدم الدخول عىل املواقع الخاصة بالنساء والدردشة التي ال تبقي 

لألخالق بقية وال تدع للفضلية مظهراً من املظاهر الحية.(٣)
 كام إن األعداء جندوا املرأة لتحقيق أهدافهم عىل شكل جواسيس قال أحدهم (كأس وغانية 
الرتب وبلغوا غاية  يعمالن يف متزيق األمة املحمدية خري من ألف مدفع) فنالوا بذلك أعىل 
ق األرسار االقتصادية والعسكرية والسياسية ثم أعطوها إلرسائيل  اإلرب حيث حصلوا عىل أدَّ
لتنزل رضبتها القاصمة عىل هذه األمة يف حروب متالحقة كام وصل الجاسوس اليهودي (إييل 
كوهني) إىل أعىل الرتب الحزبية يف سوريا وكان منزله مزوداً بأجهزة التجسس واإلرسال فيحرض 
عنده كبار القادة ويحتسون الخمور ويعارشون املومسات وتنزع منهم أثناء ذلك أدق األرسار 
املناصب  الجواسيس من أصحاب  أقام  إىل إرسائيل. ويف مرص  تبث  ثم  والعسكرية  السياسية 
الكربى حفًال ماجناً إىل ما  قبيل الفجر لضباط القوات الجوية يف ليلة الخامس من حزيران يونيو 
عام ١٩٦٧م فاحتسوا الخمر وراقصوا الغانيات ثم عارشوا العاهرات وبعد أن أنفّض الحفل غادر 

الجواسيس

(١) سورة  آل عمران آية ٥٤.
(٢) أنظر حجاب املسلمة بني انتحال املبطلني وتأويل الجاهلني د. محمد فؤاد الربازي ط ٣ سنة ٢٠٠٠م مكتبة أضواء السلف، 

الرياض - السعودية. 
(٣) انظر جحاب املرأة املسلمة محمد فؤاد البزارى ص٢٩.
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٣٤٠

الفصل الرابع

 أرض مرص بعد انتهاء مهمتهم الناجحة ونام القادة نسور الجو البواسل وليتهم مل يستيقضوا 
وغطوا يف سبات عميق وليتهم مل يفيقوا فامذا كانت النتيجة؟ اغارت إرسائيل  بطائراتها عىل 
الطائرات وعطلت املدارج ثم حطمت كثرياً من املدافع والدبابات وقتلت  املطارات ودمرت 
ما  أشبه  بهؤالء حرباً  املنكوبة  اإلسالمية  األمة  الجرناالت وخرست  أولئك  اآلالف بسبب فساد 
فيها  التي  الغربية  والضفة  والجوالن  ذلك سيناء  والتمثيليات وفقدت مع  باملرسحيات  تكون 
الحرب اإلرسائييل مويش  الحرمني الرشيفني وتبجج وزير  القبلتني وثالث  املسجد األقىص أوىل 
ديان وهو يقول (لقد دمرنا الطائرات املرصية وهي رابطة عىل مدارجها كالبط) وكان املعلق 
املعنوية  الروح  فيهم  ينفخ  أثناء حرب ١٩٦٧م  وهو  يقول ألهل مرص  اإلذاعي أحمد سعيد 
فيرصخ قائال (معكم يف املعركة املطرب محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم) إىل 
غري ذلك من مهازل. فال يخدعنك هؤالء الكافرون وال يرصفنك أولئك الكائدون وضعي نصب 
نََّك الَِّذيَن َال ُيوِقُنوَن{(١) فالواجب عىل  عينيك قول الله لنبيه }َفاْصِربْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَال َيْسَتِخفَّ
املرأة االستعالء عىل تلك املؤامرت الرهيبة فالواجب هو السعي أن نتحّرر رجاالً ونساءاً من رق 
التبعية ألعدائنا أما بلغك خرب نابليون حني غزا مرص فجاء معه بسفن محملة باألسلحة وجاء 
معها بسفينتني محملتني بعاهرات باريس وعندما سئل عن دورها قال بهاتني السفينتني أفتح 

بالد املسلمني. 
إيران ومحمد  بالقوة ومثله شاه  الحجاب  أتاتورك جهوداً يف خلع  الشقي كامل  لقد بذل 
أمان يف أفغانستان وسوهارتو يف اندونيسيا حيث تولوا يف عهدهم تنفيذ مخطط نزع   الحجاب 
النساء  ضد  الحجاب  عىل  شعواء  حرباً  شن  حيث  البانيا  زعيم  خوجا  وأنور  الدولة  بقانون 
املسلامت أما الحبيب أبو رقيبة فقد نادى بتخليص املرأة من قيود الدين وجعلها أساساً ملبادئه 
العلامنية ويف الصومال شدد سياد بري وطرد كل طالبة ترتدي حجاباً رشعياً من املدارس وألغى 
تفسري القرآن الكريم  من املناهج يف دولة نسبة املسلمني ١٠٠٪ ويف مرص دعا جامل عبد النارص 
إىل التربج والسفور وكان يصف الحجاب بأنه خيمة وأدعت زوجة عبد النارص أن املحجبات 
ُيخفن األطفال مبظهرهن الشاذ. فهؤالء  وغريهم عمالء الغرب وهم رسل الصليبني إىل بالدنا  
حيث غسلوا أدمغتهم ومسخوا افكارهم. وأوجه النداء للشباب الذين يبحثون عن زوجات من 
السافرات بحجة أصالحهن وتحجيهن ثم يتمردن عليهم بعد الزواج بعد أن تكبلهم بقيود من 
املهور الغالية. تقول فتاة ملتزمة يف حني نجد املحجبات اليتقدم اليهن احد  تقول احداهن إن 
أيب ليس ملتزماً فام ذنبي اذ ال يتقدم إّيل الشباب امللتزمون؟؟  الشك اننا سوف نسأل أمام الله 
عن هذا. فلنتق الله فيهن نحن معارش األزواج واآلباء فنحن مسؤولون أمام الله عام اسرتعانا 
الله من زوجة وبنت وأخت وحني نقّرص يف تقويم نسائنا وعدم حملهّن عىل االلتزام باإلسالم 
سلوكاً وأخالقاً نكون قد عرضنا أنفسنا لسخط الله عز وجل وشاركناهن يف األثم. كام قال النبـي 

(صىل الله عليه وسلم)

(١) سورة الروم آية ٦٠. 
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٣٤١

يف مواجهة التنصري والتصدي له

 (أن الله سائـل كل راٍع عام أسرتعاه حفظ أم ضيـّع حتى يـسأل الرجل عن أهل بيته)(١) 
فال بد  اذن من إعانتها يف أداء رسالتها وتحريضها عىل دعوة بنات جنسها وتشجيعها عىل 

ذلك ورحم الله حافظ إبراهيم إذ يقول:

أعددتها إذا  مــــدرســــة  األعراِقاألم  طـــّيـــَب  ــاً  ــب شــع أعـــــددت 

إن املرأة املسلمة لها أجر الجهاد وهي تحارب عرص اإلغراءات بثباتها وعدم تأثرها بالتيارات 
الجارفة وثوابها ال يقل عن ثواب الصحابية  يف الرعيل األول. 

الربملان  يف  النائبة  قاوقجي  مروة  إنها  الكمبيوتر  مهندسة  من  مّرشف  موقف  مثًال  خذي 
الرتيك اذ دخلت مجلس النواب بحجابها فثارت ثائرة  مجلس األمن القومي فأعلن أن الحجاب 
يتعارض مع مبدأ العلامنية  وعليها ان تخعله فأرصت عىل حجابها وطلب منها رئيس الجمهورية 
فتيل  لتنزع  الحجاب  تنزع  أن  أجاويد  بولنت  الوزراء  رئيس  التعقل ودعاها  سليامن دمرييل 
األزمة فأّرصت عىل الدخول بحجابها فأصيبوا بالهسترييا املقززة ونادوا صارخني  أخرجي أخرجي 

فأعلن رئيس الدولة أنها عميلة وتسعى إلثارة فتنة.(٢) 
أما مروة فأعلنت عىل املأل أنها لن تتنازل عىل حجابها ولو عزلت عن الربملان وإن دخلت 
السجن وألجل هذا أصبحت رمزاً للثبات أمام النساء املهزوزات وسجلت موقفاً بارزاً ومرشفاً 

أمام الله والعامل والتأريخ الرتيك  الحديث فموقفها اليقفه كثري من الرجال
نخضع  (كيف  تقول  التي  طه حسني  تلميذة  سعيد  أمينة  والشاذة  هذه  بني  نقارن  فهل 
ملاذا  أقول  النارص.  عبد  ميثاق جامل  أي  امليثاق)  ولدينا  الظالم  ولدوا يف عرص  أربعة  لفقهاء 
الراهبات يخضعن لألناجيل التي كانت موجودة قبل الفقهاء األربعة بسبعة قرون؟ ملاذا بنات 
أورشيلم يخضعن للعهد القديم ووصايا موىس وهي موجودة قبل الفقهاء األربعة بأكرث من 

أربعة عرش قرناً عىل أقل تقدير؟.
ملاذا هذا الذوبان وفقدان الهوية؟ 

أين دور النساء الرثيات وصاحبات األموال واألرصدة يف دعم الدعوة إىل الله تعاىل. سمعت 
وقرأت قبل أيام عن سائحة إيرانية وهي امرأة غنية محسوبة عىل العامل اإلسالمي مهام يكن  
لقد تنزهت يف الفضاء الخارجي بصاروخ رويس من طراز سويوز يف ١٩ أيلول /٢٠٠٦م مقابل 
مبلغ ضخم ٢٠ مليون دوالرا وتعد أول سائحة فضاء أقلعت من محطة الفضاء الدولية وعمرها 
(٤٠) عاماً وهي سيدة تحمل الجنسية األمريكية من أصل إيراين انطلقت من قاعدة بايكونور 

الفضائية يف كازاخستان مع ثالثة أجانب معها وبدون محرم ملدة ٦ ستة أشهر.(٣) 

(١) الحديث أخرجه ألبن حبان يف صحيحه  يف باب ذكر اخبار بسؤال الله جل وعال ٣٤٤/١٠ برقم ٤٤٩٢ والرتمذى يف باب ما 
جاء يف االمام ٢٠٨/٤ برقم ١٧٠٥ عن الحسن بن عىل رىض الله عنهام.

(٢) أنظر مجلة املجتمع الكويتية العدد ١٣٤٩ ص ٢٥ يف ٢٥ محرم ١٤٢٠هـ.
(٣) أنظر جريدة الزمان السنة التاسعة ٢٠٠٦/٩/٢٠ الصفحة األخرية.
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ماذا لو دفعت هذه املرأة  املغرورة باموالها مليون دوالراً لنساء الصومال أو السودان بدل 
رصفها يف مثل هذه القضايا.

فال يحق لنا أن نهمل دور املرأة  فالرجل بال امرأة كتاب بال عنوان وملك بال سلطان وامرأة 
بال رجل صحراء ال نبت فيها وال شجر وروضة ال طلع فيها وال مثر. إنهم يريدونها عارضة أزياء 
وجعلوها سلعة للدعاية واإلعالن وخطيبة يف الربملان والغرب أخرجها بال أدب ودين وعرضوا 
صورتها يف امليادين باعوها يف سوق النخاسة وأقحموها معارك السياسة. بينام يف اإلسالم لها  
والدين  الدنيا  وعباقرة  واملجاهدين  األبطال  وربت  الخلفاء  فولدت  األجيال  تربية  يف  دورها 
والدنيا سكناً  والبيت رضواناً  القلوب حناناً  فاملرأة إن حسنت أخالقها وطهرت جلبابها مألت 
من  ارى  وأخرياً  األكنان  يف  تحفظ  أن  الثمرة  واجب  ومن  تصان  أن  الدرة  حق  فمن  وعرفاناً 
الرضورة املساعدة يف إنشاء مراكز التوعية اإلسالمية ودعوة النساء غري املسلامت إىل اإلسالم 
لتقويم هذه املراكز بجهود بعض األخوات املحتسبات وتنشط يف أواسط املضيفات واملمرضات 

وغريهن.
أمل يطرق سمعك تلك البنت األوربية النرصانية تخرج من أعامق أوروبا وترتك كل الخدمات 
والرفاهية فتأيت إىل أدغال أفريقيا وعمرها ال يتجاوز(١٧) سنة وهي تعيش عىل آبار غري نقية 
بأرضها   إذ كيف تضحي  باإلنجيل  أفريقيا تبرش هناك  البرش يف مجاهل  أكلة لحوم  ورمبا مع 
ومائها وهي بنت ضعيفة؟ ويف سبيل ماذا؟ يف سبيل كتب محرفة وعقائد زائفة. فل عندنا من 

النساء املسلامت لديهن القدرة عىل أن يقمن بهذا الجهد.
أمل يبلغك نبأ تلك املؤسسة التنصريية (SOS) املشهورة تعمل تحت شعار (أنقذوا حياتنا) 
هذه املؤسسة متخصصة يف إنشاء قرى أطفال حول العامل تعمل منذ سنة ١٩٤١. حيث أنشأت 
إىل حد اآلن (٣٧١) قرية متوسط مساحتها للقرية الواحدة (١كم x ١كم) تحتوي كل قرية عىل 
كل ما يحتاجه األطفال من خدمات تعليمية وصحية وتربوية واجتامعية ففيها مسابح ومالعب 
ومدارس وروضات وأسواق وكنائس حيث يقحمون األطفال فيهاعىل شكل  أرس لكل أرسة عرشة 
أطفال ترعاهم منذ نعومة أظفارهم نساء راهبات (أم منرصة) تتوىل تربيتهم وتنشئهم نشأة 
نرصانية والغريب أن هؤالء األطفال معظمهم يرسقون من بالد املسلمني كام مر إذ يختطف 
من دول الشيشان والبوسنة والهرسك وكوسوفا ولبنان وافغانستان حتى يخرّجوهم بعد فرتة 
قساوسة ورهبانا ينرشون مببادئ التثليث والصليب. أين نحن من أمثال هذه الجهود؟ أذن ال 
التي تستهدف عقولنا   الغازية  الجيوش  لتلك  للتصدي  ورجاالً  أن تتضاعف جهودنا نساءاً  بد 

وقلوبناً وعقائدنا.
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املبحث السابع

دور املؤسسات الدينية يف التصدي للتنصري

هناك منظامت إسالمية كربى لو فّعلت فإن لها أدواراً عظيمة للتصدي للتنصري أذكر منها 
عىل سبيل املثال ال الحرص

١- منظمة املؤمتر اإلسالمي حيث لها جهود عظيمة وايجابيات التنكروأوىل هذه اإليجابيات 
االهتامم  مستوى  إىل  واإلسالمية  والجاليات  األقليات  مشكالت  تصعيد  من  تأيت  للمنظمة 

الرسمي للعامل اإلسالمي. 

عالياً  الرشيف صوته  القدس  الذي عقد يف  االول  اإلسالمي  املؤمتر  ففي سنة ١٩٣١م رفع 
احتجاجاً عىل اضطهاد املسلمني يف االتحاد السوفيايت وأصدر نداءاً للرأي العام ناشده املساعدة 
ونّبه األمة ملا يحدث هناك ويف مؤمتر العامل اإلسالمي الرابع الذى عقد يف بنغازي  حيث بحثت 
فيه قضايا املسلمني املهمة وتم إصدار نداء لهم يف سنة ١٩٧٤م وكذلك مؤمتر جدة يف ١٩٧٥م 
قراراً  اصّدر  م  باملغرب سنة ١٩٧٩  بفاس  العارش  برتكيا سنة ١٩٧٨م ومؤمتر  استنبول  ومؤمتر 
بتأييد االقليات املسلمة املجابهة للتنصري وأعانوها يف كفاحها ضدهم. وآخرها مؤمتر الطائف 
للقمة يف ١٩٨١ فكانت هناك بيانات وإصدارات. لكن كل هذا ال يكفي فاألمة ال تحتاج إىل كرثة 
َها الَِّذيَن آََمُنوا  كالم أو طبع بيان أو توجيه نداءات فال بد من عمل متواصل فالله تعاىل يقول }أَيُّ
لَِم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوَن(٢) َكُربَ َمْقتاً ِعنَد اللَِّه أَن َتُقوُلوا َما َال َتْفَعُلوَن{(١). إن التحديات التي 
تعانيها األمة اآلن من رجال الكنيسة والتنصري كبرية وهي تحتاج إىل رجال لهم أصوات املدافع 
ال رجال يف أيديهم سيوف من خشب فالوضع يتطلب تقديم العون املادي واملعنوي والفكري و 
ان يصمدوا أمام بعثاتهم ويتواصلوا مع  التطور التكنولوجي الرسيع الذي يجتاح العامل اليوم. 

٢ رابطة العامل اإلسالمي

العناء وحل بعض املشكالت للعامل  الرابطة من تخفيف  القامئني يف  مام ال ينكرهو جهود 
وتقارير عن  دراسات  ولهم  واللقاءات.  واإلصدارات  والحوارات  املؤمترات  اإلسالمي من خالل 
بفتح  وقاموا  الشعبية  والصني  وفيتنام  وكمبوجيا  الفلبني  يف  املسلمة  االقليات  ودور  التنصري 
مراكز إسالمية وبناء مساجد كربى يف عدد من الدول األوربية واآلسيوية واألفريقية حيث بذلوا 
جهوداً إيجابية لصالح قضايا األمة. منذ سنة ١٩٧٦ نراهم مستمرين يف مواكبة أبناء املسلمني 
وتوعيتهم بدورهم األسايس  فاالمر يحتاج إىل التخيل عن موقف الالمباالة وال بد من تنشيط 
املؤسسات الصناعية اإلسالمية لتحسني وضعهم املادي التي يدخل املنرصون  من خالله  إليهم 
كام ينبغي القيام بدراسة مركزة عىل أسباب تخلف املسلمني وخصوصاً يف دول تضم عرشات 

املاليني كالهند وباكستان وبنغالدش وغريها.   
(١) سورة الصف آية ٣
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٣- معهد شؤون االقليات املسلمة له أدوار بارزة للدفاع عنهم يف وجه التنصري منذ تأسيسه وله 
جهود يف منع انتهاك حقوق اإلنسان وخلق تعاون وثيق بني املعهد واملنظامت اإلسالمية 
العاملية وإصدار دوريات منظمة تعرض أوضاع املسلمني ومشاكلهم ال سيام تجاه التنصري 
باالعتبار  األخذ  مع  الغايات  هذه  لتحقيق  وباحثني  علامء  واستضافوا  عدة  ندوات  وعقد 

تبادل اآلراء وتالحم األفكار يف كيفية التصدي لهم.
إن مشاكل التعليم تعد من كربيات املآيس التي تستغل من قبل البعثات التنصريية فرضورة 
إنشاء كتاتيب متواضعة ملحقة باملساجد يف بعض الدول اإلسالمية أو األقليات املسلمة إن مل 
اإلسالمية ولو بطريقة مجزأة غري  الثقافة  لهم فتح مدارس متطورة ومثل هذا يعطي  يتسّن 
منتظمة لتلقني أبنائها الجرعات الدينية رشيطة أن يعرف من يقوم بها والطريقة التي  تقدم 

لهم بها.
إن الثقافة اإلسالمية املطلوبة لتحصني األجيال ضعيفة نسبيا حيث يقوم بها أمئة املساجد 
الكريم وال بد أيضاً من تطوير هؤالء واستقدامهم مبنح تتكفل بها دول ذوات  القرآن  وقّراء 
أغلبية إسالمية حيث اإلمكانات املتاحة ماديا وثقافياً مع مراعاة اختالف اللغات. ويتطلب األمر 
إعداد كتب هادفة بلغات مختلفة تحت رقابة شديدة من قبل هيئات متخصصة وهناك نوع 
أخر من التعليم املهني أو الفني فهذا الصنف به تقصري ملموس بل ال وجود له يف كثري من 

مناطق املسلمني وخاصة األقليات والجاليات اإلسالمية. 
وقد أتاحت اإلرساليات التنصريية هذا النوع من التعليم يف مناطق شتى مام يتيح فرص 
تفوق العنارص املسيحية يف مجال العمل ويؤدي إىل ارتفاع مستوى دخولهم وينتج عنه إغراء 
مادي  كبريوال مانع من أن تدخل هذه مع املواد الدروس اإلسالمية والرضورية فهام ليسا ضدين 
ال يلتقيان مثلام تعطى دروس دينية أيام العطل كجرعات محدودة ومدروسة لحصانة أبناء 
الشيوعية فنظام  الدول  اإللحاد وتحارب اإلميان. وهي  بالله وتعلن  املسلمني يف دول تشكك 
التعليم العام بها ال يسمح بإدخال املواد الدينية كام أن املدارس الدينية غري مسموح بها  هناك 

حيث يواجه املسلمون حمالت تشكيكية مركزة سخرت فيها كل وسائل األعالم.
إن األمر أكرث مام نتصور والقضية جد ليست بالهزل األمة اإلسالمية اليوم تفرتس من جهات 
عدة فإن سلمت من الكيد اليهودي تارة واجهها الزحف التنصريي وإن نجت منه تارة داهمها 
التيار اإللحادي وإن نجت منه قابلها التحدي الوثني الذي يصل أحيانا إىل درجة سافرة  يف 
مهاجمة االقليات املسلمة بقوة السالح إلضعاف شوكتهم وتشتيت جمعهم وإلحداث خسائر 
اقتصادية بالغة الخطورة واألمثلة عىل ذلك ما يحدث يف الهند من الحوادث الدامية رغم كرثة 
واستعامرها  بريطانيا  دخول  منذ  الوثنيني  بأيدي  القرار  صناع  أّن  إال  هناك  اإلسالمية  الكتلة 

للهند.
البيئات.إما  تلك  ويف  هناك  اإلسالمية  واملنظامت  الهيئات  تتعدد  بلة  الطني  يزيد  ومام 
مجتمعات االقليات املسلمة يف عدد من الدول الشيوعية فقد فرض عليها االندماج مع املجتمع 
اقىس   وتوجيه  اإلسالمية  شخصيتها  محو  إىل  يهدف  عنيف  لضغط  وتعرضت  بالقوة  امللحد 

الرضبات املميتة
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 لجموعها. بل عدم إتاحة الفرص لتأدية شعائر اإلسالم بصورها النقية واملجتمعات اإلسالمية 
هناك مبعرثة يف مساحات شاسعة يصعب ترابطها مام يتيح فرص التسلط والعزل االجتامعي 

عن الشخصية اإلسالمية.
مدارسنا  يف  (التعليم  بريوت  يف  األسبق  األمريكية  الجامعة  رئيس  ويليس  هوارد  يقول 

وجامعاتنا هو الطريق الصحيح لزلزلة عقائد املسلم وانتزاعه من قبضة اإلسالم).(١)
٤- األزهر الرشيف

إن لجامع األزهر منذ مئات السنني دور المع يف ثالثة اتجاهات: 
األول: تربية أبناء األمة وتعليم شباب  اإلسالم النقي الصحيح عىل أيدي علامء أتقياء أنقياء نالوا 

الثقة الكربى والسمعة الطبية عند العامل اإلسالمي.
الثاين: يف سد حاجة البلدان اإلسالمية من تخريج علامء ودعاة وقضاة وحفظة لكتاب الله تعاىل 
يف املراكز اإلسالمية واملساجد الكربى والتدريس يف الجامعات سواء أكان يف الدراسات األولية 

أوالعليا منها. 
األقليات والجاليات  التنصري يف آسيا وأفريقيا واسرتاليا بل حتى  التصدي لهجامت  الثالث: يف 

اإلسالمية يف أكرث من مائة دولة يف العامل.
املجمع  ان  اإلسالمية من  الساحة  العاملني يف  اإلسالمي: مام ال يخفى عىل  الفقهي  ٥- مجمع 
ـّاء يف خدمة قضايا األمة حيث له باع طويل منذ عقود  الفقهي اإلسالمي له دورعظيم بن
القادمني عىل  املفيدة عىل  للكتب  توزيعه  والنرشات ويف  واللقاءات  بالندوات واملؤمترات 
أهمية   ًاكرث  ودورا  جدية  أكرث  األمر  يتطلب  ولكن  له  التابعة  والفروع  له  الرئييس  املبنى 
تجاه رجال التنصري واإلرساليات التبشريية يف بلدان العامل اإلسالمي عىل أن يأخذ دورهم 

املرموق.
٦- املجلس العاملي للمساجد: إن هذا املجلس أسس أصًال ليكون نداً ملجلس الكنائس العاملي 
الذي ما ترك بلداً إال وبنى مجموعة من الكنائس فيه بل املجامع الكنيسة العمالقة وكل 
واحد يتكّون من كنيسة ومستوصف ومدرسة ومطبعة وجمعية خريية وغري ذلك كل هذا 
وجهودهم  همهم  من  يزيدوا  أن  املجلس  هذا  عىل  القامئني  األخوة  أنظار  نلفت  يجعلنا 
الدينية والعلمية يف  الله من املطاعن والتخريب. إن مؤسساتنا  وتواصلهم وحامية بيوت 
عاملنا االسالمى لها جهود طيبة ولكنها بالقياس إىل مؤسسات التنصري فهي ال تشكل شيئاً اذ 
أن مؤسساتنا مع األسف ال زالت يف عهد الصبا مل تنضج بعد إىل درجة التنسيق فال تكاد تجد 
يف رشق قارة أفريقيا أو جنوبها جهدا عربيا رسميا منظام رمبا تجد هناك من بنى مساجد 
تكون  قد  املناطق  بعض  ولكن يف  األمة  أجيال  بناء  املساجد يف  ننكر دور  ال  فقط ونحن 
املدارس اإلسالمية لها من األهمية أكرث من املساجد فال بد من إيجاد الساجد قبل املساجد 

فالرسول (صىل الله عليه وسلم) قىض أكرث

(١) انظر اطلس دول العامل االسالمى د.شوقي ابو خليل ص١٨٠ ـ ١٨١.
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 من ١٣ عاماً يف مكة يريب األجيال عىل العقيدة ويتعاهد منو األميان فيهم ثم انتقل إىل مرحلة 
أخرى يف املدينة فبنى مسجداً وتتابع بناء املساجد.

استطيع أن ارضب مثًال وشاهداً يجعل وجه الداعية اإلسالمي يقطر خجًال  يف دولة كينيا 
تلك الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٣٢ مليونا من السكان ربعهم ٣٥٪ مسلمون(١) حيث يوجد 
فيها ٩٠٠ مسجدا يف مقابل ٢٥ ألف كنيسة ُبنيت هناك وهذه املساجد من باب الحرص واال 
فنصفها غري صالح ويف بناء متواضع  مسقوفة بسقوف جريد النخيل أو بالغطاء الحديدي بينام 
تشاهد الكنائس ترضب بقببها عنان السامء حيث تنفق عليها نفقات ضخمة وتعيل كثرياً من 
األيتام وتدير جمعيات كبرية وترشف عىل دورات تعليمية ويتبع لها مطابع كثرية وتوزع ماليني 

الكتب الدينية املسيحية هناك.

(١) انظر اطلس دول العامل االسالمى د.شوقي ابو خليل ص١٨٠ ـ ١٨١.
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املبحث الثامن

دور النصارى الذين أسلموا حديثاً يف التصدي لهم
إن هؤالء املسلمني الذين دخلوا يف اإلسالم حديثاً لهم دور يف فضح أعامل املنرصين ذاك 
ألنهم يعرفون بني قومهم وخططهم ورمبا حرضوا معهم يف بعض املؤمترات واألعياد واملناسبات 
والطقوس وغريها من مجالسهم الخفية وراء الكواليس فعلينا االفادة منهم وكشف ما عندهم 
وبني  لإلسالم  تيسء  التي  الصليب  لدول  االقتصادية  املقاطعة  أن  ثبت  ولقد  معلومات  من 
كلعب  تنصريية  فكرة  أي  أو  بضاعتهم  يدلونا عىل  اقتصادهم.فهوالء  فّعال يف  أثر  لها  اإلسالم 
األطفال واألدوات املنزلية أو املالبس فضال عن برامج الكمبيوتر واألرشطة واملواد التعليمية مع 

االستعانة 
بهم يف يف التشديد يف الرقابة عىل الرسائل والطرود الربيدية املشتبه بها وعلينا أن نكون 

جنوداً يف هذا املجال.
ورضورة تشغيل هؤالء والبحث عن فرص عمل وعدم استقدام العاملني النصارى إىل بالد 
املسلمني من سائقني وخدم وممرضني وموظفني وصيادلة وغريهم خاصة اذا كانت تلك املهن 
التي يسّهل وجود فرص عمل للمسلمني فيها والحذر كل الحذر من السائقني والخادمات ألنها 

غالبا تقوم عىل رعاية األطفال فرتبيهم عىل عادات النصارى وتقاليدهم.
يف  وأحاديثهم  ومقاالتهم  خطبهم  يف  ذلك  يتناولوا  أن  والدعاة  الخطباء  عىل  الزاماً  وأرى 
املجالس واملناظرات وال بد أن يصّدر العلامء املوثوق بهم رسائل وبيانات وفتاوى املهمة مع 
التجاري  املاروين  النشاط  سيام  ال  الناس.  يف  املؤثرة  واملعلومات  والوثائق  بالحقائق  تزويدها 
واإلداري  إذ أن املوارنة اللبنانيني من أكرث النصارى تلطفاً ونعومة ولباقة من خالل وجودهم يف 

الرشكات واملطاعم  والفنادق واملتاجر فلهم دور يف إدارة عمليات البغاء واإلفساد.
ورضورة إبراز قصص بعض النصارى الذين أسلموا وطبعها وبثها بني الناس مثل كتاب ملاذا 
أسلم هؤالء أو كتاب رجال ونساء أسلموا وكذلك رصد ما يسعى إليه النصارى إىل تزوير أسامء 
أنهم تنّرصوا بعد ذلك آلن هذا يحدث  أنهم كانوا مسلمني ثم  الناس وتصويرهم عىل  بعض 
الذين أسلموا من  النصارى  السابق فينبغي االعالن عن  الدين  لدى أصحاب  كبرياً  نفسياً  أثراً 
خالل تقدميهم للناس مع عدم املبالغة حتى ال نرض بهؤالء املسلمني الجدد إذ قد تسلط عليهم 
األضواء الكاشفة فتسبب لهم بعض املضايقات التي رمبا تصيبهم فال بد أن يكون هناك قدراً 

من االعتدال يف هذا األمر.
وعىل من يجيد اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية مسؤولية كبرية  ملقاة عىل عاتقه خاصة يف 
إبراز الجوانب املهمة التي يجب أن يعرف بها غري املسلمني وإدارة الناظرات والحوارات بكل 
مناسبة معهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن كام قال تعاىل }َوَال ُتَجاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب إِالَّ ِبالَِّتي 

ِهَي أَْحَسُن{. 
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أريت كيف يتهم النصارى بالنرصاين الجديد الذي يعتنق النرصانية حتى ولو من غري قناعة 
سواء كان شاباً أو كهًال أو شيخاً فأنهم يبذلون له جهداً مضاعفاً وكبرياً من أجل توطني هذا الذي 
تنّرص وإزالة ما فيه من قلق وتوتر وأمل الذي يصيبه من جّراء انتقاله من دينه القديم. وهم 
يعلمــون أن الذي يرتك دين اإلسالم ويرتد عنه فمصريه يف اإلسالم القتل كام قال الرسول (صىل 
الله عليه وسلم) (من بّدل دينه فاقتلوه)(١) فهم يخافون عليه أن يعود لدينه األول ويحاولون 
أن يتأقلم مع الديانة الجديدة ويعيش مع من ليس من بني جنسه وهي من الصعوبة مبكان.

(١) الحديث أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب ال يعذب بعذاب الله١٠٩٨/٣ رقم ٢٨٥٣.
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املبحث التاسع

دور أجهزة األعالم يف كبح جامح التنصري
اخريا  عّدوه  فقد  األمة  أدمغة  وغسل  الناس  أفكار  تغيري  يف  عظيام  أثراً  اليوم  لألعالم  إن 
السلطة الربعة  لذا يتطلب األمر منا أن نركز عىل وسائل األعالم  تركيزا كبريا ألجل عرض ما 
ينفع وما يخدم األمة فال ميكن لألمة أن تشتغل بأفالم ومسلسالت هابطة وغناء عقيم وترتك 

مثل هذه القضايا 
فلم ال تكون هناك برامج دعوية إسالمية كام يفعل يف القنوات الفضائية ! وباملقابل يركز 
عىل التحذير من خطر التنصري عرب الفضائيات وشبكات االنرتنت واستخدام السالح نفسه ضد 

قنوات التنصري املنترشة عىل كل األقامر الصناعية.
يكثفوا  أن  اإلنجليزية  اللغة  وباألخص  األجنبية  اللغات  يجيد  الواجب عىل من  أليس من 
التصدي  يف  عاتقهم  عىل  امللقاة  املسؤولية  قدر  ويعرفوا  اختصاصهم  يف  ويتبحروا  جهودهم 
لتلك األبواق التثـليثية والوثنية باملناظرات واللقاءات والحوارات، كذلك يجب أن ال ننىس دور 
االنرتنت وصفحاته أو تسجيل أهم األقراص الليزرية والكاسيت وفضح ما عند أهل التنصري من 

مطاعن  وشبه ودحضها.
إن دور اإلذاعات واالتصاالت يف تشكيل عقلية املستمع الينكر  وكذلك متابعة الدوريات 
الشهرية والفصلية لرصد أساليبهم امللتوية وهم أساتذة يف فن الخداع واملكر والرد عىل الشبهات 
واالفرتاءات التى يثريونها ضد اإلسالم والقرآن الكريم والرسول (صىل الله عليه وسلم) وال بد من 

ذكر أهمية املرتجمني يف هذا الوقت إليصال الحقائق إىل اللغات الحية املنترشة يف العامل.
إن أكرب إحباط لجهود الغزو التنصريي العاملى هو استخدام أسلحتهم ضدهم مع تهذيب 
لها فهم بعيدون كل البعد عن األخالق الفاضلة  لذا  فاالحتكاك بهم وتشكيكهم يف أديانهم 
وعقائدهم رمبا  يكون هو السبيل لهدايتهم إىل هذا الدين الحنيف. وخري وسيلة للدفاع هي 
الهجوم عليهم يف عقر دارهم من خالل أجهزة إعالمنا لرفع الغشاء الكاذب الذي وضعه البابوات 
والقساوسة والرهبان أمام أعينهم ضد اإلسالم فالصحفيون واإلعالميون املسلمون مدعوون أكرث 
ما  عن  للكشف  املسؤولية  وتحملهم  والفتيات  الفتيان  تجمعات  إىل  الدخول  إىل  من غريهم 

يحاك يف دهاليزهم ومؤمتراتهم.    
إن أمامكم أيها اإلعالميون دورا عظيام ينتظركم فمن املجرب أن شباب النصارى ال  سيام 
الذين مل يلتزموا بدينهم عندما  يتبعون الحق عندما يظهر ذلك جليا لهم فالقرب منهم خاصة 
من اهل العلم واملختصني رضورى ليطلعوا عام يدور يف عقولهم وقلوبهم فيكونون عىل استعداد  
لقبول الحق واالستامع له فكثري منهم دخلوا اإلسالم ملا عرفوا الحقائق  فلامذا نهمل مثل  هذا 
التيار العظيم؟ ان الرد عىل النصارى يجب أن يكون ثقافيا باالضافة اىل كونه دينيا والله تعاىل 

هو املستعان يف ذلك 
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املبحث العارش

مبرشات من النصوص والواقع

املطلب االول

مبرشات من النصوص
تعريف البشارة لغة: هي مشتقة من البرش وهو الفرح والرسور وتستخدم بالخري والرش وبالخري 
ُْهم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم{(١)وتباشري الصباح اوائله  واوائل كل امر واستبرش  اكرث  قال تعاىل }َفَبرشِّ
القوم وتبارشوا والبشارة االخبار عن املحبوب، والنذارة هي االخبار عن املكروه، و ويطلق 
لفظ املبرشات عىل الرياح التي تهب حاملة السحب والغيث(٢). قال تعاىل }َوِمْن آَياِتِه أَن 
َاٍت{(٣) ويف هذا يقول الزّجاج معنى يبرشك يرسك ويفرحك والبرش طالقة  َياَح ُمَبرشِّ ُيرِْسَل الرِّ
الوجه وهو حسن البرش. والخرب يكون من املخرب األول ومن الذي يليه.اما البشارة ال تكون 
اال من املخرب االول والخرب يكون بالصدق والكذب ساراً أو غري سار اما البشارة فهى تختص 

بالخرب الصادق السار غالباً(٤).
تعريفها اصطالحا: ًفهي االخبار مبا وقع قوالً كان او حدثا عىل سبيل الفرح و الرسور ومنها قوله 
صىل الله عليه وسلم "برش املشائني يف الظلم اىل املساجد بالنورالتام يوم القيامة"(٥)  ولقد 

ختمت البحث بالبشارات السباب كثرية اذكر منها: 
١- ألنها تحقق للمسلم املعارص رؤية افضل لحياته حاالً ومستقبًال. واالنسان املبدع هو الذي 
يحّقق لنفسه ولغريه واقعاً افضل ومستقبًال أرقى. وبدل أن يعيش املسلم من خالل ذكريات 
املايض ويتشأم من مستقبله ينبغى ان نزرع يف قلبه األمل والرسول الكريم  استخدم هذا 

األسلوب بني اصحابه يف كثري من املواطن.
٢- ألنها تسهم يف تكوين التفكري األيجايب السليم والسلوك العميل عند املسلم.ذاك ألن الكثري 
بالقراءة  ذلك  بعد  تنمو  ثم  بتسجيلها  نقوم  بفكرة  تبدأ  الكبرية  وغاياتنا  طموحاتنا  من 
واملناظرات مع االصحاب، فالكثري من املسلمني يف هذا العرص متتلئ عقولهم بأفكار سوداء 

غري صحيحة

(١) سورة ال عمران اية ٢١.
(٢)  انظر كتاب العني احمد بن خليل الفراهيدي ٢٥٩/٦-٢٦٠.

(٣) سورة الروم اية ٤٦.
(٤) انظر املوسوعة الفقهية ٩٤/٨ ولسان العرب البن منظور ١/٤١٤ والقاموس املحيط لفريوز ابادي ٧٠٠/١ مادة برش.

(٥)  الحديث  اخرجه ابو داود يف بامبا جاء يف املىش اىل املسجد يف الظلم ١٥٤/١ رقم ٥٦١ والرتمذي يف سننه يف باب ما جاء يف 
فضل العشاء والفجر يف جامعة ٤٣٥/١ وقال حديث غريب من هذا الوجه  رقم ٢٢٣ وابن ماجة يف سننه يف ٢٥٧/١ ٧٨٠ 

والحاكم يف املستدرك يف كتاب االمامة  وصالة الجامعة   ٣٣١/١ برقم ٧٦٨وصححه ووافقه الذهبي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


٣٥١

يف مواجهة التنصري والتصدي له

 فالبشارة متحو وتزيل هذه وتصحح طريقة التفكري وتوجهه اىل التوحيد السليم باتجاه الهدف 
املنشود مستقبًال.

٣- ألنها مسلك اصحاب الهمم العوايل فاصحاب الهمم والعزائم ال يكّلون وال ميّلون ال سيام 
اذا جاءهم دافع من هذه البشائر ودفعهم اىل االمام. قال الشاعروهو  ميدح رجًال صاحب 

هّمة عالية 

سبيـله الرجال  اىل  القـنوط  وجــد 

فعالــه ســمّو  يف  فـــرد  ـــرب  ول

سبـيًال القـنوط  يجد  مل  ــك  ــي وال

جيـــال يــعـــــادل  خلقاً  وعــّلــّوه 
ولو أنهم يف زماننا صاروا نوادر كام  قال أحدهم:

ماٍل فــقــد  الـــرزيـــة  مــا  لــعــمــرك 

شهــــــم فقد  ــة  ــرزي ال ــّن  ــك ول

بعري وال  ـــــوت  مت ــــــاٌة  ش وال 

كثري ــق  ــل ـــ خ مبـــــــوتـــه  ميـــــوت 
القمم  اىل  االرتقاء  فن  اتقنوا  ذكرهم حيث  التاريخ  خّلد  الذين  االمة   هؤالء هم عظامء 
وكان  املقدس  بيت  يسيطرون عىل  والصليبيون  كان يف حلب  الزنيك  الدين  نور  العالية.فهذا 
يصنع منرباً عظياًم ويقول هذا عملناه ليك ينصب يف بيت املقدس اي يف املسجد االقىص فظن 
بعض الناس انه كان يحلم  ألن الواقع املنظور آنذاك ال يبرش بخري لكن امنيته تحققت عىل يد 

تلميذه صالح الدين  فأصبح حقيقة فحمل املنرب ووضع بجانب املحراب يف املسجد االقىص.
االمة  تحياه  الذي  والخذالن  الهوان  من  واخراجنا  السامي  تحقيق هدفنا  يف  تساعد  ألنها   -٤
فغايتنا العظمى هي أرضاء الله تعاىل وتحقيق التمكني يف األرض فالبشارة واألمل يضع لنا 
الليايل وبها تنفجر طاقات  األيام ونكبات  العوادي وكوارث  سياجاً من فوالذ ويحمينا من 

األمة ومواهب الشباب املكبوتة.
هذا الصديق أبو بكر ريض الله عنه حينام ارادوا أن يرصفوه عن حرب املرتدين قال" اينقص 

الدين وأنا حي فجهز جيشاً وحاربهم" 
٥- ثم البشارات تبّث يف روح األمة  العمل املخلص الجاد كام قال الشاعر:

صاحبه أعضاء  يف  يحدث  توهيناواليأس  العزم  أهــل  ــورث  وي ضعفاً 

فالدعاة الصادقون يكرّسون بوارق األمل وروح التفاؤل للعمل اذ هم مصدر لألمن فالكالم 
عن املبّرشات ميثل دفعة قوية النرشاح الصدر وتحفيزاً للنجاح فهو أكسري الحياة كام يقال.

الفرع  األول: صور من البشائر
 واليك صوراً من بشائر الرسول صىل الله عليه وسام لألمة:

- عن انس ريض الله هنه قال رسول الله صىل الله عليه وسلم "مثل امتي مثل املطر ال يدرى
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 اوله خرياً ام آخره"(١) ولعل الشباب املسلم يف هذا العرص عىل ايديهم تكون نهضة االمة وعزها 
ومجدها.

- عن ايب هريرة ريض الله عنه عن الرسول الله صىل الله عليه وسلم قال" إّن الله يبعث لهذه 
االمة عىل رأس كل سنة من يجدد لها دينها"(٢) ولقد كان عىل مر التاريخ رجال مجّددون 
لهم دورعظيم يف إعادة االمور اىل نصابها كعمر بن عبد العزيز وصالح الدين االيويب ومحمد 

الفاتح وغريهم.
تكون  وسلم"  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  ريض  اليامن  بن  حذيفة  عن   -
النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون...ثم تكون خالفة عىل منهاج النبوة ثم سكت"(٣) فاالمة 
اليوم باشد الحاجة اىل خالفة اسالمية تنقذ املسلمني من شبح التنصري وتنفذ حكم الله يف 

االرض.
- عن ايب هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله صىل الله عليه وسلم"ال تقوم الساعة حتى 
اليهود من وراء الحجر والشجر  اليهود فيقتلهم املسلمون,وحتى يختبئ  يقاتل املسلمون 
فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله اال الغرقد  فانه 
من  االسالمي  العامل  لينجو  قريبة  البشارة  هذه  تحقيق  ساعة  ولعل  اليهود"(٤)  شجر  من 

الخنجر املسموم املغروس يف صدره.
- عن متيم الداري قال سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول" ليبلغن هذا االمر ما بلغ 
الليل والنهار وال يرتك الله بيت مدر وال وبر اال ادخله الله هذا الدين..."(٥) فاالسالم بحاجة 

اىل رجال صادقني لدعوة الناس اليه.
- عن ايب عنبة الخوالين قال سمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم "ال يزال الله يغرس يف هذا 
الدين غرساً يستعملهم يف طاعته..."(٦) انهم اطفال االسالم كام الذين لو اهتم بهم املسلمون 

لرأيت العجب العجاب كام يقول احد الشعراء :

وخزرج أوٌس  التأريخ  يف  كــان  وخزرُجلنئ  ـــون  ـــادم ق اوس  فــلــلــه 

- عن ايّب بن كعب قال رسول الله صىل الله عليه وسلم "بّرش هذه االمة بالسناء و الرفعة و 
النرص

(١)الحديث اخرجه الرتمذ ي يف سننه يف باب مثل الصلوات الخمس ١٥٢/٥ وقال عنه حديث غريب  برقم ٢٨٦٩ واحمد يف 
مسند أنس بن مالك ١٣٠/٣-١٤٣.

(٢) الحديث اخرجه ابو داود يف سننه يف باب ما يذكر يف قرن مائة ١٠٩/٤  برقم ٤٢٩١ والحاكم يف املستدرك يف كتاب الفنت 
واملالحم رقم ٥٢٢/٨٥٩٢٤ وصححه ووافقه الذهبي. 

(٣) ا الحديث خرجه احمديف مسند حذيفة   ٢٧٣/٤   رقم١٨٤٣٠.
(٤) الحديث اخرجه مسلم  يف صحيحه يف باب التقوم الساعة ٢٢٣٩/٤برقم ٢٩٢٢ والبخاري يف صحيحه يف باب قتال اليهود 

١٠٧٠/٣  رقم٢٧٦٨.
(٥)  اخرجه احمد ١٠٣/٤  والحاكم يف املستدرك ٤٣٠/٤ والطرباين يف املعجم الكبري ٤٣٠/٤.

(٦) الحديث  اخرجه احمديف مسند متيم الداري  ١٠٣/٤ رقم ١٦٩٩٨ وابن ماجه يف سننه يف باب اتباع سنة الرسول ٥/١ رقم 
٨، وابن حيان يف صحيجه يف باب اجبارعن استعامل الله ٣٣/٢  برقم ٣٢٦.
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 والتمكني يف االرض فمن عمل عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة نصيب"(١) ويف هذا توجيه 
لالمة باخالص العمل لله وحده.

- عن ايب هريرة قال :قال النبي "ال تقوم الساعة حتى يكرث فيكم املال فيفيض حتى يهم رب 
املال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه ال إرب يل"(٢)  ويف هذا بشارة 

بازدهار الحالة املادية والنمو االقتصادي لدى العامل االسالمي.
- عن ايب هريرة ريض الله عنه قال رسول الله صىل الله عليه وسله "والذي نفيس بيده ليوشكّن 
ان يتزل فيكم ابن مريم حكاًم عدالً فيكرس الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
الدنيا وما فيها ويف لفظ  من  الواحدة خرياً  السجدة  املال حتى ال يقبله احد حتى تكون 
مسلم "...ولتذهنب الشحناء والتباغض والتحاسد"(٣) اي بني املسلمني والعامل االسالمي اليوم 

ينتظر نزول السيد املسيح لينقذه من اولئك املتاجرين باسمه ودينه.
- واخرياً البشارة بلقاء الله سبحانه وتعاىل وهي البشارة العظمى وفوق كل  البشارات اال وهي 

ن ُقرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاء مِبَا َكاُنوا َيْعَمُلوَن{.(٤) ا أُْخِفَي لَُهم مِّ الجنة قال تعاىل }َفَال َتْعَلُم َنْفٌس مَّ
وال  سمعت  أذن  وال  رأت  عني  ال  ما  املتقني  لعبادي  القديس"اعددت  الحديث  يف  وجاء   
خطر عىل قلب برش"(٥)   وال شك هناك وسائل تعني يف تحقيق هذه البشائر وتحّقق التمكني 
لالسالم يف االرض منها االميان الصادق والعلم النافع والعمل الصادق الدؤوب والقيادة الربانية 
املخلصة والدعوة اىل الله تعاىل وهو أمر عظيم والجهاد إلعالء كلمة الله والصرب عىل مشاق 
ُدواْ َفإِنَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأْوِيل  الطريق والدعاء يف ظلامت الليل والزاد الروحي }َوَتَزوَّ

األَْلَباِب{.(٦)
الفرع  الثاين:  عقبات يف طريق تحقيق اآلمال.

 كل هذا يتحقق ان شاء الله تعاىل اذا ازلنا العقبات الكربى من امامنا وهي نوعان:
عقبات خارجية: وهي كثرية ادت اىل تدمري االمة يف كثري من مراحلها وذلك مثل املكائد الصليبية 
العاملية والصهيونية الحاقدة حيث استخدموا كل سالح فتاك ضدنا وال فرق بني اليهودية و 
النرصانية كلها تصب يف هدف واحد مشرتك اعلن ذلك الكاردينال بور يف يوم سقوط القدس 
عام ١٩٦٧م بعد ان حرض و رعى صالة املسيحيني مع اليهود يف كنيس يهودي وألول مرة يف 
تاريخ املسيحية يجتمع اليهود والنصارى يف صالة واحدة  فقال"اّن املسيحني ال بد لهم من 

(١) الحديث اخرجه احمديف  مسند أيب العالبة الرياحى ١٣٤/٥   والحاكم يف املستدركفي كتاب الرقاق٤/ ٣٤٦ وصححه ووافقه 
الذهبي

(٢)الحديث  اخرجه البخاري  يف صحيحه يف باب الصدقة قبل الرد ٥١٢/٢ رقم ١٤١٢ ومسلم يف صحيحه يف باب الرتغيب يف 
الصدقة ٧٠١/٢ برقم ١٥٧.  

(٣)  الحديث خرجه البخاري يف صحيحه يف باب  كرس الصليب وقتل الخنزير ٨٧٥/٢ برقم ٢٣٤٤  ومسلم يف صحيحه يف باب 
نزول عيىس بن مريم حاكام١٣٦/١برقم ١٥٥.

(٤) سورة السجدة اية ١٧.
(٥) الحديث اخرجه البخاري يف صحيحه يف باب وصف الجنة ١٨٥/٣ رقم٣٠٧٢ ومسلم يف صحيحه يف كتاب الجنة وصفة 

نعيمها  وأهلها٢١٧٤/٤ رقم ٢٨٤٢.  
(٦) السورة البقرة آية ١٩٧.
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التعاون مع اليهود للقضاء عىل االسالم وتخليص االرض املقدسة منهم"(١)
عقبات داخلية: اثرها واضح يف متكني االعداء منا اذ هناك آفات تنخز جسم االمة تشبه االمراض 

املزمنة وابرزها هي:
واالنهزامية  امليادين  كل  يف  والجهل  والفرقة  والشقاق  والنزاع  الرشيعة  احكام  تعطيل 
واتباع  والرياء  والفقر  الظلم  مثل  الفساد  وانتشار  والتواكل  والسلبية  القاتل  واليأس  النفسية 

الهوى واعجاب كل ذي رأي برأيه وهذه اخطر
وصدق من قال وهو يتفاءل مبستقبل املسلمني:

دمــي تهز  اصــواتــاً  الســمــع  تقتـــرباين  ــات  ــراي وال وابرصالخـيل 

مرتعهم الــذكــر  ريــاض  يف  وهبـواوفتية  مــا  لله  جمــعوا  ما  لله 

ركضـت سيامئهم  عىل  الذين  الخصبهم  املوسم  والح  النجوم  اغىل 

تعرفهم والخيل  ــدٍر  ق عىل  ــاءوا  ينسكــبج ثم  قطـر  الغـيث  وأول 

      

املطلب الثاىن

مبرشات يف واقعنا املعارص
:أ ـ ترصيحات لكباراملثقفني، ب ـ  اذكر بعض ما حدث مام يبرش بخري وهي عىل نوعني 

اعتناق االسالم من قبل مفكريهم وقساوستهم.
أـ ترصيحات لكبارهم 

-  يف الجزائر حقائق دامغة تؤّكد اّن االستعامر الفرنيس جاء اصًال لتحويلها اىل دولة نرصانية قال 
املارشال (اّن ايام االسالم يف الجزائر اصبحت معدودة) وبعد اكرث من ١٣٢ عاماً من استعامر 
اقوى مام  اقوى من فرنسا)  فاالسالم كان  القرآن  (اّن  للجزائر يقول احد زعامئهم  فرنسا 
يظنون ومل يتنّرص بالجزائر طفل واحد وهذا يدل عىل اصالة وقوة االسالم يف نفوس ابنائه.

اثر  الوثنية حتى جزيرة جاوة حيث ظهر مبظهر جديد عىل  االسالم  اكتسح  - ويف سومطرة   
تأسيس الجامعة االسالمية وكرثة طبع القرآن الكريم  هناك.(٢)

- قام العامل االمرييك الفليك مايكل هارت ببحث  نفيس حيث جمع فيه مائة عظيم من عظامء 
التأريخ واراد ان يبحث عن اعظم هؤالء العظامء فاذا به يرّشح النبي  محمداً صىل الله 
عليه وسلم بانه صاحب الرقم االول وقال(ال يوجد يف التأريخ  كله واحدة من الرساالت 

نقلت عن

(١)  انظر قادة الغرب يقولون دمروا االسالم ابيدوا اهله ص ٦٢.
(٢) التبشري واالسترشاق ص ١٦٠. و االنجيل والصليب عبد االحد داود ص٢١.
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 رجل واحد وبقيت بحروفها كاملة دون تحوير كل هذا الزمن سوى القرآن االمر الذي ال ينطبق 
عىل التوارة واالنجيل وهناك رسل وانبياء وحكامء بدءوا برساالتهم العظيمة ثم ماتوا دون 
امتامها ولكّن محمداً هو الوحيد الذي اتّم رسالته الدينية كاملة وتحددت احكامهاوآمنت 

بها شعوب بأرسها يف حياته واقام اىل جانب الدين دولة جديدة).(١)
- قال زومير(اّن املبرشين املنترشين عىل ضفتي النيل ويف رشق افريقيا وبالد النيجر والكونغو 

يرفعون اصواتهم بالشكوى من انتشار االسالم برسعة يف هذه االنحاء).
- قالت الكاتبة االملانية زغرد هونكة:

(لقد اّرص الغرب ارصاراً كبرياً عىل دفن حقيقة االسالم يف مقربة االحكام املتعسفة واالفرتاءات 
االزداء  االوروبيني  من  االعظم  السواد  اذهان  يف  استقر  فلقد  عليه  الرتاب  واهالة  الجامعية 
االحمق الظامل لالسالم فالغريب يقع فريسة ملعلومات مبسرتة وغري موضوعية اضافة اىل نقص 

يف التفاصيل واملالبسات.).(٢)
- قال مالكوم إكس:( اّن امريكا بحاجة اىل ان تفهم االسالم ألنه هو الدين الوحيد الذي يجهل 
التمييز العنرصي وانه وبفضل طرق دعائية افضل سوف يتمكن من اجتذاب ماليني من 

املؤمنني الجدد).(٣)
- قالت مجلة العامل االسالمي التنصريية:

(ال شك اّن االرساليات التبشريية بروتستانتية او كاثوليكية تعجز عن ان تزحزح العقيدة 
اللغات  من  تترسب  التي  االفكار  ببث  اال  ذلك  لها  يتم  وال  املسلمني  نفوس  من  االسالمية 

االوروبية).(٤)
- وهذا د.عبد الرحمن السميط وهو داعية عراقي يرتأس االن جمعية العون املبارش وله جهود 
القارة  اّن  اشك  ال  :(انا  قال  االفريقية  القارة  مستقبل  عن  سئل  افريقيا  يف  املنرصين  ضد 
ستعلن كلها شهادة ال اله اال الله محمد رسول الله  اذا وجدت الدعاة الصادقني فيها وخالل 
الناس كيف  ورأيت  افريقيا  الف وعملت يف رشق وغرب  منهم ١٣٠  اسلم  فقط  شهرين 
ويف  الفاً  اكرث من ٨٠  االسالم  ويف جنوب تشاد خالل سنتني دخل  افواجاً  االسالم  يدخلون 
إثيوبيا اسلم ٥٠ الفاً من قبائل بورانا ويف شامل كينيا اسلم ٦٠ الفاً من قبائل الغزا ويف قبائل 
املساي اسلمت ٣٠ قرية عن طريق ايتامنا) هذا واّن املهم هو استخدام الحكمة يف ذلك 
ويقول (غرينا من االديان املنافسة لنا يعطون املنرص ٤٥٠ دوالراً شهرياً اما نحن فال نستطيع 

ان نعطي الدعاة من خريجي كليات الرشيعة اكرث من ٧٠ دوالراً يف الشهر الواحد).(٥)

(١) انظر كتاب املائة االوائل د.مايكل هارت طبع سنة ١٩٧٩.
(٢) انظر شمس الله تسطع عىل الغرب وقد ترجم تحت عنوان شمس العرب تسطع عىل الغرب  ص ٤٥ و انظر الله ليس 

كذلك زغرد هونكة مؤسسة بافاريا للنرش املانيا ١٩٩٨.
(٣) انظر مذكرات مالكوم اكس زعيم الزنوج املسلمني يف امريكا اليكس هياي مؤلف رواية جذور الشهرية ص ٤٢     

(٤) انظر تحذير املسلمني من مدارس املبرشين ص ٥. 
(٥) يف  لقاء له عىل قناة الجزيرة يف ٢٠٠٥/١٠/٥ مساءاً يف برنامج بال حدود.
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- ومن املبرشات  يوجد هناك شباب مسلم تحملوا املشاق الكثرية احتساباً وتنكروا لذواتهم 
وجاعوا يف مجاهل افريقيا وهم يطعمون االخرين  وناموا عىل الطني و الرتاب وغريهم ينام 

عىل االرسّة وسهروا مع هموم الدعوة حتى نام االخرون.
 يقول عبد الرحمن السميط رأيت احدهم ميتطي سيارته يف برد الليل ينتقل من قرية اىل 
اخرى لالطالع عىل ايتام لجنة انقاذ افريقيا ويعودون عند آذان الفجر يف املركز االسالمي هناك 
وهم يعرضون انفسهم الطالق النار ويحملون ارواحهم عىل اكفهم  ومع ذلك يعيشون هناك 
وقد تركوا كل الخدمات يف الخليج تراهم بال كهرباء وال ماء فبعضهم ينام عىل الحصري وهم 
من عائالت مرتفة يف الخليج واحياناً بال حصري  اذ يفرتشون االرض.  وال زلت اذكر ذلك الشاب 
الذي التقيت به يف غابات افريقيا بعد غيبة طويلة واخذ يبيك كالطفل ويذكر انه اخذ يشعر 
بانخفاض حاالت االميان عنده منذ شهور وانه يخاف عىل نفسه الكفر والعياذ بالله ,قلت له 
االثنني و  الفجر وال يصوم  آذان  اال عند  فهو ال يستيقظ  ليله تهجداً  يقوم  قال النه ال  ملاذا؟ 
الخميس وبعض النوافل وانه مل يعد يختم القرآن اال كل اسبوع مرة وزاد بكاؤه وهو يذكرين 

بايام افضل كان يعيشها حيث قضاها يف سنوات سابقة.(١)
الغربية  الدول  كثري من  للزبائن يف  ابوابها  تغلق  اخذت  الكنائس  بعض  اّن  املبرشات  - ومن 
واملسلمون هناك  قد اشرتوا عرشات  بعض الكنائس يف بريطانيا وحولوها اىل مساجد بعد 
ان وضعت السلطات الربيطانية رشوطاً شبه مستحيلة لبناء مساجد جديدة داخل املدن 
واخذت تتهاوى مراكزهم يف عقر دارهم تحت حيث املد االسالمي وان شاء الله سيكون 

مصري كنائسهم يف أفريقيا كام حدث هناك انه وىل ذلك والقادر عليه.(٢)
- من املبرشات، أّن مصحف امللك فهد  قد طبع  يف ماليني املراتاذ توجد احصائية اىل عام ١٤٢١ 
طبع  أكرث من ١٦٥ مليون نسخة مبعدل ٢٨ الف نسخة يومياً باحجام مختلفة وترجم اىل 
أكرث من ٣٠ ترجمة وانفق عىل هذا ٦٫٥ ملياراً رياالً سعودياً.(٣)  فمثل هذا العمل الدوؤب 

يبّرش بخري. 
- قال املسرت مستهني (ان بني االورويب واالفريقي هّوة  كبرية تفرّق بينهام لكّن املسلمني متكنوا 

من ازالة الهّوة التي كانت بينهم وبني الزنوج بان جعلوا لهم اىل هؤالء سّلاًم).(٤)
الرشائع  بحوثها  من  كثري  يف  تفوق  االسالمية  الرشيعة  (اّن  انساباتو  الدكتورابزكوا  وقال   -

االوروبية بل هي التي تعطي للعامل ارسخ الرشائع ثباتا).(٥)
- وقال شريك عميد كلية الحقوق يف فينا يف مؤمتر الحقوق سنة ١٩٢٧م

(١) انظر رحلة خري اىل افريقيا ص ٢.
(٢) املصدر نفسه ص ٨.

(٣) انظر جريدة الرشق االوسط ٢٠٠١/١١/٢٩ العدد ٨٤٠٢ ص١٦.
(٤) التبشري واالسترشاق ص ١٦٦. وعاملية االسالم انور الجندي ص٣٢.

(٥) انظر سياسيون حاربوا االسالم ص ٢٤.
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(اّن البرشية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد اليها اذ بعث يف أمة استطاع قبل بضعة عرش قرنا 
ان يأيت بترشيع سنكون نحن اسعد مانكون لو وصلنا اىل قمته بعد ألفي سنة).

- وقال غوستاف لويون (لو مل يظهر العرب عىل مرسح التأريخ لتأّخرت نهضة أوروبا الحديث.
- وقال املؤرخ الفرنيس سيديو (اّن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي يف مذهب االمام مالك 

وهو رشح الدردير عىل منت الخليل).(١)
- قال اللورد هيديل االنجليزي الذي لقب نفسه بعد اسالمه سيف الرحمن رحمة الله فاروق 
(انني اعتقد اّن هناك االفاً من رجال والنساء ايضاً قد اسلموا قلباً ولكن مينعهم خوف االنتقاد 

والرغبة يف االبتعاد عن التعب الناىشء من تغيري دينهم فآثروا عدم اظهار معتقاداتهم)(٢)
- قال الكاتب االسباين فرانشكو كوديرا الذي اعتنق االسالم (االسالم قادم رغم كل العقبات لكنه 
يف حاجة اىل دعاة حقيقني يقدمون تعاليم بالحب والعمل)، وقال آخر (ياله من دين لو 

كان له رجال).(٣)
- قال الكاتب الربيطاين الشهري جورج برناردشو (ملا قرأت دين محمد احسست انه دين عظيم 
واعتقد اّن هذا الدين العظيم سيسود العامل ذات يوم قريب مقبل اذا وجد الفرصة السانحة 

النتشارة ليتعرف العامل عليه بال تعصب ).(٤)
وقال مثله بورت سمث(اين مصمم عىل االعتقاد بانه سيأيت يوم يتفق علية القوم وزعامء 

النرصانية الحقة عىل أّن محمًدا نبي الله ورسوله حقا).(٥)
- قال اللورد هيديل الذي أسلم عندما حرض اىل  الجامع االزهر واخذ يخطب ويقول (إّن ثالثة 
ارباع االمة االنجليزية اليوم يريدون أن يسلموا وما مينعهم من ذلك  اال انهم ال يجدون قوة 
علمية تقوم بنرش حقائق دين االسالم لتكون قوة يحتّج بها من اراد اعتناق الدين االسالمي 

امام آبائه واخوانه واصحابه).(٦)
- وقال املؤرخ ويلز يف كتابة مالمح تأريخ االنسانية (إّن أوروبا مدينة لإلسالم بالجانب األكرب يف 

قوانينها االدارية والتجارية).(٧)
- ومن املبرشات ايضا  بداية التدهور يف الحضارة الغربية: 

- قال شبنجلر يف كتابه تدهور املدينة الغربية (بأّن الثقافة االوروبية قد شاخت وحان موتها 
وهي تعاين سكرات املوت وآالم االحتضار).(٨)

(١) سياسيون حاربوا االسالم ص ٢٤-٢٥.
(٢) انظر مل اسلم هؤالء االجانب محمد عثامن عثامن ص ٢٧/٢.

(٣) املصدر نفسه ١٧٠/٢.
(٤) مل اسلم هؤالء االجانب ص ١٧٠/٢.

(٥) املصدر نفسه  ١٧١/٢.
(٦) املصدر نفسه ٢/  ١٧٦.

(٧) انظر سياسيون حاربوا االسالم ص٢٤ عبد النارص ابو حارث.
(٨) مل اسلم هؤالء االجانب ١٧٣/٢.
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- ويف هذا يقول  ارنولد توبيني(١) (ان الحضارة الغربية متر اآلن يف طور من االنحالل والتدهور 
الذي مرت به االمرباطورية الرومانية من قبل ولذلك قامت فنون الصناعة واالقتصاد وغريها 
هذا   اغادر  ان  وقبل  االستقرار)(٢)  اسباب  لتوفري  كاف   غري  وكلها  والعلوم   املعارف  من 
املبحث اذكر قوال ألحد الدعاة وهو يتأسف عىل واقع االمة  فيقول (االسالم متهم برىء وقع 

بايد محامني فاشلني اليجيدون الدفاع عنه) 
ب - اسالم علامء ومفكري الغرب وقساوستهم، ظاهرة اعتناق االسالم السيام يف القرن العرشين، 
اصبحت يف الفرتة االخرية مدعاة للقلق من بعض االوسط االوروبية، النها قد شملت اصحاب 

الفكر والعلامء والباحثني،واليك مناذج منهم:
١- اسالم د. روجيه او رجاء الجارودي  املفكر الفرنيس العاملي  يف عام١٩٨٢ عىل يد الشيخ 
محمد بوزوزو امام مسجد املؤسسة الثقافية االسالمية يف جنيف  وعقب ادائه العمرة يف 
االسالم  يقول  وكان  ماركسيا،   بليبيا، وكان شيوعيا  اسالمه يف طرابلس  اعلن  املكرمة  مكة 
االسالمي  الفتح  اعتبار  ويرفض  ودينيا،   واقتصاديا  املقهورة سياسيا  لتحريرالشعوب  يدعو 
استعامرا كام يرّوج لذلك املسترشقون واذنابهم،  وله اكرث من ٢٥ كتابا نرشها عىل مدى ٤٠ 
عاما  الكثري منها للدفاع عن االسالم،  منها كتاب االساطري املؤّسسة للسياسة االرسائيلية ذكر 
فيه اّن اضطهاد هتلر لليهود الميكن ان يّربر السطو عىل االرايض الفلسطينية  وطرد شعبه 
والقمع الدموي الهله،   ولقد شّن الغرب واليهود خاصة اشاعات مغرضة ضده ومنها قولهم 

انه قبض مثن اسالمه من العقيد القذايف واتهموه بعداء السامية كاملعتاد.(٣)
الدبلومايس االملاين واملتحدث باسم حلف االطليس االسبق     ٢- اسالم مراد فلفريد هوفامن 
وكان سفري املانيايف املغرب والجزائر اعتنق االسالم يف عام ١٩٨٠م ويوم اشهر اسالمه سخرت 
االسالم يف  كتابه  يف  اسد  محمد  االسالمي  بالفيلسوف  تاثر  وقد  الصهيونية،  الصحافة  منه 

مفرتق الطرق.(٤)
٣- اسالم الطبيب الفرنيس موريس بوكاي  الذي جذبه االعجاز العلمي يف القران  اثر اقامته يف 
السعودية  وقد اذهل كثريا ملطابقة مفاهيم ومعطيلت العلم الحديث التي كانت مستحيلة 
واصل  والنبات  الحيوان  شتىكعلم  موضوعات  يف  وسلم،و  عليه  الله  صىل  النبي  عرص  يف 
االنسان، حيث اّلف كتابا ملقارنة التوراة واالنجيل والقران والعلم الحديث وقد نقلت منه 

يف ثنايا البحث فيام مّر من صفحات. 
الدميقراطي  املسيحي  الحزب  باسم  املتحدث  اوكريستيان   هوفامن  الهادي  عبد  اسالم   -٤

باملانيا،

(١) مل اسلم هؤالء االجانب ١٧٣/٢.

(٢) مل اسلم هؤالء االجانب ١٧٣/٢.
(٣) انظر روجيه جارودي.. ملاذا اسلمت؟ ص٢٥ـ٢٦.

(٤) انظر يوميات مسلم املاين صدر عام ١٩٨٥م ص١٤٦.
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 ملا ناهز ٤٠ عاما اعتنق االسالم سنة ١٩٨٩م ونطق بالشهادتني يف سفارة السعودية باملانيا.
٥- اسالم  الفيلسوف االمرييك د. عىل عمر كيم ارثركني  سابقا، وكان قد درس االديان ١٠ سنوات 

وقال لقد رايت االسالم اقرب االديان اىل السامء  واىل النفس االنسانية. 
٦- اسالم القساوسة والرهبان وكبار النصارى:

- اسالم القس االمرييك الشهري والذي سمى نفسه عبد الله الفاروق، عىل يد الشيخ عبد العزيز 
انارة  كانت مهمتي هي  الكنيسة  (اين كقسيس سابق ورجل دين يف  قاله  باز،  ومام  بن 
الطريق للناس للخروج بهم من الظلمة وبعد اعتناقي االسالم تولدت لدّي رغبة عارمة بنرش 

تجربتي مع هذا الدين الجديد).(١)
الكنسية   االوساط  اسالمه  هّز  الذي  ذاك  مارك   دوال  فريدريك  املونسنيور  القس  اسالم   -٧

الكاثوليكية ودوائر التنصري يف العامل. 
النه كبري اساقفة جوهانسربج،  اذاعلن اسالمه يف صحن املركزاالسالمي الكبري بجنيف واكد 

استعداده للعمل عىل الدعوة لالسالم ونرش تعاليمه يف انحاء القارة االفريقية.(٢)
الكاثولييك  بنجامني كلداين كان رئيس اساقفةالنصارى  القس  الالهوت  ٨ - اسالم استاذ علم 
االشوريني اىل عام١٩٨٩م يقول كان يتفاعل يف ذهني ملدة طويلة هل املسيحية هي الديانة 
الصحيحة ومكثت شهرا كامال  وعزلت نفىس عن الدنيا وسط حقول العنب يف منزيل قضيته 
تقديم  هي  النتيجة  وكانت  االصلية  بنصوصها  املقدسة   الكتب  قراءة  واعادة  التأمل  يف 
استقالة رسمية من الكنيسة، قرات يف سفر التثنية (اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك 
واجعل كالمي يف فمه ) ١٨/١٨ هذه الكلامت التنطبق االعىل محمد،  وكذلك ما جاء يف 
سفر التكوين ٣٣/٢٣ (جاء الرب من سيناء -اشارة اىل موىس  - وارشق من سيعري - اشارة اىل 
عيىس - وتألأل من جبل فاران - اشارة ملحمد يف مكة  - بدليل أّن اسامعيل سكن يف فاران  
وهي جبال مكة كام ذكر سفر التكوين ٢١/ ٢١، وجاء يف التوراة (وجاء معه عرشة االف 
قديس ومن يده اليمنى برزت نار رشيعة لهم) وفيه اشارة هنا للعرشة االف جندي صحايب  
الذين فتحوا مكة  وللرشيعة االسالمية التي انزلها الله تعاىل عىل ارشف البرش، وهكذا  اذ 
رشح الله صدري لالسالم  فانا احب موىس وعيىس ومحمدا وكافةاالنبياءاالخرين  وكل ما 

انشده هو توحيد بني االنسان يف ظل عقيدة التوحيداالسالمية.
٩-  اسالم القس مساعد كبار القساوسة يف الربازيل عبد الله ادولفويس، ويقول مل اكن اقبل 
باالمور التي تجري داخل  الكنيسة  ذاك النني غري مقتنع بها، واخذ يرسم طريق دعوة  
الرهبان والقسس اىل االسالم محّددا افضل الوسائل وانجح السبل قائال   يجب املقارنة دوما  

بني االنجيل والقران وهكذا.(٣)

(١) انظر ملاذا اسلم هؤالء الغربيون ص ٥١.
(٢) نظر مجلة التضامن االسالمي الصادرةيف جامدى االوىل ١٤١٣هـ ص٨٥.

(٣) انظر  ملاذا اسلم هؤالء الغربيون ص٦٦.
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البعثة  التنصري حيث زار باكستان مع  ١٠-اسالم بشرياحمد رشاد،  وهو قس ضليع يف مجال 
تبشريية بلجيكية، ونتيجة ملعاملة املسلمني له بدأت شكوكه تتالىش عن االسالم واخذت 

ثورة عاصفة تغزو فكره وعقله فاشهر اسالمه يف الهور.(١)
هناك   امللسمني  لينرص  جاء  الفلبني  كنائس  احد  يف  فرنادز،   ميجيل  سامي  القس  اسالم   -١١
فاصطدم بحقيقة وهي مل يبّدل مسلم واحد هناك دينه  فبدأ التفكري  يف البداية وهو ما  
الخطأ يف الديانة النرصانية؟ فقرأ عن االسالم ودرس ترجمة القرآن الكريم،  وانتهى منها خالل 
٩ أيام فقط، يقول شعرت بعد ذلك با نتاميئ لالسالم  وفقدت معتقدايت النرصانية  ومنت 
رغبة  يف داخيل بعدم العودة اىل الكنيسة  وملست الفرق الهائل بني املساجد والكنائس  يف 
العديد من النواحي فاشهر اسالمه سنة١٩٧٩م وغرّي اسمه من سامي ميجيل فرنادز  اىل 
محمد نجيب رسول، وهو االن امام اكرب مسجد يف مدينة سيبو بالفلبني  وهو من عائلة 
متعصبة للنرصانية  ويقول واجهتني صعوبة من والدي الذي كان من كبار رجال الكنيسة  

اال انه عاد واعتنق  االسالم بعد ٦ أعوام من اعتناقي له.(٢)
ارسة  من  سبينو،  انجيل  بيتل  كنيسة  يف  التنصري  الهولندي،رئيس  بورنوموو  القس  اسالم   -١٢
نرصانية متعصبة، اذ  كان ابوه قسا وجده كذلك وامه معلمة انجيل للنساء، فلم يخطر 
ببايل ولو للحظة واحدة ان اكون مسلام يوما ما  اذ كنت امتتع يف مكانة مرموقة واعيش يف 
رفاهية ويرس، ذات يوم   سالني  عامل مسلم اين دليلك عىل الوهية املسيح؟ فاخذ صوته 
للبحث  االنجيل  اىل  الرجوع  اىل  دفعني  اسامعي  مام  بقوة يف  ويدق  روعي   يجلجل يف 
عن الجواب، واخذت ادرس االمر بجد  فلم اجد يف االناجيل غري التناقض يف بيان طبيعة 
املسيح، وبعد متحيص عزمت عىل الخروج من الكنيسة  بعد ان احصيت فيها اكرث من ٣٦٠ 
مذهبا  وخالفهم  ليس يف  الفروع بل يف صلب العقيدة، وهو الفرق بينها وبني املذاهب 
االسالمية التي تتفق يف االصول وتختلف يف الفروع،  ثم قّررت ترك النرصانية بكل مذاهبها 
سنة ١٩٧٠ م فدخلت البوذية  وتركتها  لعدم وجود الحق فيها ثم اتصلت بالهندوسية  فرتة 
النار وامليش عىل  انني اخذت اجرى العجائب والخوارق كالعبور يف  الزمن اىل درجة  من 
املسامري الحادة وادخال املسامري عىل اعضاء الجسم  اىل غري ذلك، ثم وجدت تشابها بيها 
والنرصانية يف عقائد كثرية  فرتكتها، وذات يوم قلت لزوجتي ال يزعجني احد فاقفلت باب 
غرفتى ورفعت يدي اىل الله تعاىل خاشعا مترضعا قائال يا رب اذا كنت حقا فخذ بناصيتي 
اىل الهدى والنور واهدين اىل دينك الحق  واستمر االمر وانا ادعو الله ملعرفة الحق مثانية 
اشهر  حتى جاء يوم العارش من رمضان رأيت يف الرؤيا رجال مباركا له جامل وارشاق ووجه 
باسم خاطبني بصوت حبيب قائال رّدد الشهادتني،   وما كنت اعلم شيئا اسمه الشهادتان، 
فقلت وما الشهادتان؟ فقال قل اشهد ان ال اله اال الله واّن محمدا رسول الله  فكررتها وراءه 

ثالث مرات ثم انرصف،  ثم استيقظت 

(١) انظر املصدر نفسه ص٧٣ـ ٧٤.
(٢) انظر املصدر نفسه ص٧٥.
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يف مواجهة التنصري والتصدي له

من نومي فوجدت جسمي مبلال بالعرق وسألت اول مسلم قابلته، ما هي الشهادتان؟  فاجاب 
الرؤيا  ثم ذكرت  يصبح مسلام،   الرجل حتى  ينطقهام  ان  ما  االسالم  االول يف  الركن  هام 
وتسألت من الرجل الذي رايته؟ ووصفت مالمحه  فقالوا رايت رسول الله صىل الله عليه 
وسلم، فلم يكن امامي اال االسالم  الذي مل اعرف عنه اال الشبهات، فاعلنت اسالمي عام 
بالذكر  الجدير  ومن  االسالم   فاختارت  النرصانية  او  االسالم  بني  زوجتي  وخرّيت  ١٩٧١م  
انها كانت يف طفولتها مسلمة ومن عائلة مسلمة وتنّرصت بسبب اغراءات املنرصين لها 
ثم تبعني ابنايئ ودخلوا االسالم عام ١٩٧٢م  ومن ذلك الحني نحن مسلمون والحمد لله 

سبحانه  (١)
١٣- اسالم القسيسة مريي واتسون معلمة الالهوت وكانت تعمل منّرصة قبل اسالمها، تقول 
به   اتاثر  ويجعلني  االذان  اىل  يجذبني  هناك  شيئا  كأّن  احّس  املؤذن  كلام سمعت صوت 
فقرأت كتبا كثرية وسمعت ارشطة كثرية قدمتها اّيل لجنة التعريف باالسالم، فايقنت اّن هذا 

هو ديني الذي كنت ابحث عنه.(٢)
تلخيص ملا سبق 

- االسالم يكتسب كل يوم ارضا جديدة السيا يف اوروبا وامريكا بل يف كل انحاء املعمورة  حيث 
والحقيقة  الفطرة  دين  فهو  غرابة  وال  افواجا  الله  دين  يف  الدخول  الغربيني  االف  اعلن 
امريكا منها ٤٢ مسجد يف  واالنسانية،  واال فامذا نفّرس وجود اكرث من ١٥٠٠ مسجد يف 
واشنطن وحدها؟ هذا يدل عىل الوجود االسالمي املتنامي يف الساحة االمريكية، وال تقّل  
بني١٥٠٠- ما  هناك  االسالم  دخول  سنويا  يقّدر  حيث  كثريا  ذلك  عن  الربيطانية  اململكة 

٢٥٠٠شخص كل سنة 
- اّن املستقبل هو لالسالم واّن ارض الغرب صالحة وخصبة لهذا الدين الحنيف. 

- الحقائق وقوة  الحجة هي وراء اكتساب الناس لدخول االسالم يف كل يوم  ومتداده يف اراض 
جديدة   اجل ان  تلك الرباهني التي تتهاوى امامها الشبهات ويتساط امامها الباطل وجنوده 
لها دور عظيم يف جذب الناس له،  ناهيك عن القدر االلهي الذي يسوق الناس اىل هذا 
الدين كرؤيا الرسول او رؤية صالة الجامعة او سامع االذان  او النجاة عرض او مرض  اىل غري 

ذلك االمر الذي يؤدي اىل امتالء القلوب بالسكينة  واالمن والطامنينة.
- عاملية االسالم التي التفرق بني االقاليم والشعوب وتجمع جميع الطبقات والفئات واالجناس 
والقوميات و الثقافات و املستويات وتجعلهم كلهم يف مستوى واحد امام الله تعاىل، وهذا 
غيض من فيض، ذاك الّن الشخصيات التي تدخل االسالم لو تّم حرصها عددا الحتجنا اىل 

كتب ومجلدات ترصد تلك االسامء. 

(١) انظر  ملاذا اسلم هؤالء الغربيون ص٧٧ـ ٩٠.
(٢) املصدر نفسه ص١٥٥.
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الفصل الرابع
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الفصل الخامس

يف بيان العامل اإلسالمي

املبحث االول : مساحة العامل اإلسالمي ونفوسه.

املبحث الثاين دول العامل االسالمي 

املبحث الثالث دول رّكز عليها املنّرصون.

املبحث الرابع : أهمية العامل اإلسالمي ومكانته.

املبحث الخامس  : االقليات االسالمية يف دول غري اسالمية.

املبحث السادس : اقليات غري مسلمة  يف دول العامل  االسالمي. 
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يف بيان العامل اإلسالمي

٣٦٥

املبحث األول

مساحة العامل اإلسالمي ونفوسه

املطلب األول

التعريف واملدلول

يشغل العامل اإلسالمي أرضا شاسعة ومساحة واسعة متتد من رشق جزر اندونيسيا يف املحيط 
الهادي عند خط الطول ١٤٠ درجة رشقا وحتى سواحل السنغال املطلة عىل املحيط االطليس 
عند خط الطول ٢٠ درجة غربا ومن نهر الفولغا عند دائره العرض ٥٥ درجة شامال حتى جزر 
اإلسالمي متتد  العامل  أن  العرض ١٢ درجة جنوبا. مبعنى  دائرة  الهندي عند  املحيط  القمر يف 
الكرة االرضية  مساحته من ١٦٠ خط طول و٧٦ دائرة خط عرض متثل تقريبا نصف محيط 

وهذه املنطقة متثل ملتقى القارات الثالث آسيا وافريقيا وأوروبا.(١)

ندر  ما  اال  فواصل  او  يجده دومنا حواجز  املساحة  االسالمي من حيث  العامل  واملتأّمل يف 
باستثناء املسطحات املائية وبعض السالسل الجبلية يف العامل القديم فهذه االرايض التي تسكتنها 
اغلبية اسالمية من ابريان الغربية رشقا يف اندونيسيا اىل الجزرالرأس االخرض مقابل السنغال 
غربا ومن جبال اآلرال وسيبرييا شامال اىل موزنبيق جنوبا. لكّن املؤمل حقا إنه ليس يف الدنيا 
اليوم دولة  يحكم فيها االسالم اال القليل وبذلك نضطر اىل اللجوء اىل املفهوم الجغرايف للعامل 
اإلسالمي ألّن وصف دار االسالم الينطبق عىل اي قطر اظله اإلسالم،  وان كان من الواجب عليهم 
العمل بجد واخالص إلعادة حكم الرشيعة فيها لتكون البالد حقا دار اسالم واميان، اما ما نراه 
اليوم من حكم يف القوانني الوضعية الغربية وابعاد االسالم عن مرسح الحياة فهذه فرتة مظلمة 

يف تاريخ املسلمني املعارص نسأل الله أن تزول  عن قريب.

اقول هذا ألّن هناك كثريا من الفقهاء من يعرّف دار االسالم بانها تلك الدار التي تسودها 
رشيعة االسالم وتقام فيها حدوده وإن كانت فيها أجناس غري أسالمية.(٢)

(١) انظر حارض العامل االسالمي، د.جميل عبد الله ص ٣٠ و سكان العامل االسالمي، محمود شاكر ص ٢١.
(٢) انظر املوسوعة الجغرافية للعامل االسالمي ٩٠/١ و انظر اطلس دول العامل االسالمي د. شوقي ابو خليل ص٢٥٥.
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املطلب الثاين

سكان العامل اإلسالمي

   يقّدر عدد املسلمني يف العامل لعام ١٩٩٠ (١،٢٠٧،١٣٨،٠٠٠) بنسبة ٢٣٪ من سكان العامل 
املعارص حيث يقدر سكان العامل لنفس العام ٥،٢٩٠،٣٠٠،٠٠٠ مليار نسمة(١) مبليار و نصف  
يف نفس العام فاملسلمون يف العامل يعيش منهم ٨١ ٪ يف نطاق العامل االسالمي ليبلغ عددهم 
يف آسيا  وحدها (٨٣٤،٠٤٣،٠٠) نسمة حيث يشكلون ٦٩ ٪ من سكان آسيا ويتوزعون عىل ٢٧ 
دولة مستقلة يتمركز منهم ٦٥٪ يف اندونيسيا وباكستان وبنغالدش وتركيا وايران والباقي يف 

أطرافها.

وليس من السهل الحصول عىل احصائيات تحددهم بالضبط لوجود اعداء لنا يعملون عىل 
كتم الحقائق واعطاء ارقام مزيفة كام ترى ذلك واضحا  يف االنتخابات الوهمية يف العامل. السيام 
الدول التي تضّم اقليات مسلمة وسبب ذلك معظمهم يف اقطار نامية ال تهتّم يف السكان او 
تهمل احصائيات األديان يف الدول العلامنية،  فتقدم بعض الدول بدافع الحقد عىل تقديرات 
أقل بكثري مام هو يف الواقع ونسبة املسلمني يف العامل االسالمي عىل وجه التقريب ٨٥٫٥٪ من 

مجموع العامل االسالمي و١٤٫٥٪ من اتباع الديانات االخرى املنترشة يف انحائه الشاسعة.

(١) ويف عام ٢٠٠٢م قدر عدد سكان العامل ٦/٢١١/١ مليارا وثلث من البرش هذا.
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٣٦٧

املبحث الثاين

دول العامل اإلسالمي
البّد من الوقوف عىل يشء من العامل االسالمي فهو محط انظار املغرتبني  واملنّرصين فهو 
ميتد كام مّر آنفا يف ثالث قارات آسيا وافريقيا واوروبا لذا يتطلب البحث للتعرّف عىل هذه 

القارات والدول االسالمية منها. 

املطلب األول

أهمية قارة آسيا
 تعّد أقدم القارات وهي القارة األم للعامل اجمع  تشغل ثلث مساحة اليابسة ٤٤،٥ مليون 
كم  وعىل ارضها يعيش اكرث من ٥٨٪ من سكان العامل تقريبا.(١)  فهي اكرث القارات مساحة 
وسكانا، واشتق لفظ آسيا من كلمة (اسو) وهي تعني رشوق الشمس حيث اطلق االغريق 
عليها لفظ asu اي عىل االرايض الواقعة رشق بحر ايجة وميتد القسم االكرب يف النصف الشاميل 
من الكرة االرضية بني دائرة عرض ١٠ درجة جنوب خط االستواء وحتى ما بعد الدائرة القطبية 

شامالً.
وتتسع من الرشق اىل الغرب لتغطي ١٦٥ خط طول اي اكرث من ثلث محيط الكرة االرضية 
فالشمس التي تقيض يف حركتها الظاهرية يك تدور حول االرض ١١ ساعة يف اجتيازها قارة آسيا.

اما نسبة املسلمني فيها فهي بني مد وجزر بني تهويل وتوهني 
وانك لتجد مبالغات يف تقدير عدد بعض املسلمني وهذان الطرفان مرفوضان فال بد اذن من 
الرتيث يف التقديرات املختلفة للوصول اىل اقرب نسبة  ميكن االخذ بها لتحديد عدد املسلمني 
يف العامل اجمع وكام هو معلوم فاملسلمون  يتواجد  اكرث  من٦٠٫٣٧ ٪ يف آسيا و ٣٩٫٦٣٪ يف 
افريقيا وهناك اربع دول يف العامل االسالمي تشكل نصف اجاميل السكان تقريبا وهي اندونيسيا 
مليونا  مليونا  متثل ١١٫٨٪ وبنغالدش ١١٧٫٨  مليونا متثل ١٦٫٧٦٪ وباكستان  ١٣٦٫٦   ١٩٥٫٦
اقل من نصف  ونيجرييا ١٠٨٫٥ مليونا  فتضّم هذه االربعة ٥٥٨٫٥ مليونا من املسلمني  أي 

سكان املسلمني عموما.(٢) 
أما األقليات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي فهم ميثلون ١٤٫٥٪.(٣) أي ١٧٩٫٩٩٠٫٤٣ نسمة 
من مجموع العامل اإلسالمي فالنصارى وحدهم يشكلون ٨٣ مليونا بنسبة ٧٫١٥٪ مبعدل ٥٫٨٧٪ 

يف إفريقيا أي ٦٨٫١٣٤ مليونا،  بينام يف آسيا نسبتهم ١٫٢٨٪ أي نحو ١٤٫٨٢٢١٦٠ مليونا،  أما 

(١) استنادا اىل تقرير التنمية البرشية لعام ١٩٩٧ املنشور لحساب برنامج االمم املتحدة االمنايئ ص ٢٨.
(٢) انظر اطلس دول العامل االسالمي د شوقي ابو خليل ص ٥.

(٣) املصدر نفسه ص ١٢١.
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االقليات املسلمة يف آسيا غري الدول اإلسالمية فهي ٢٦٢٫١٩٦٫٠٠٠ بنسبة ٣١٪ من املسلمني 
والجنس  القارة  ٥/٣٪ من سكان  يشكلون  الذين  املغويل  أو  األصفر  الجنس  آسيا  تضّم  حيث 

االبيض الذي يشمل سكان الهند الشاملية وإيران واألكراد واسيا الغربية.
تلك القارة التي يحّدها من الشامل املحيط املتجمد الشاميل ومن الجنوب املحيط الهندي 
ومن الرشق املحيط الهادي ومن الغرب تفصلها جبال اورال والبحر االسود عن اوروبا ثمّ تعود 
فتقرتب منها ثانية عند مضيقي البوسفور والدردنيل وتطّل عىل البحر املتوسط ويفصلها البحر 
األحمر عن قارة افريقيا وتتصل يف افريقيا عرب سيناء وقناة السويس وفيها اكرب احتياط عاملي 

من النفط الخام.
هذا وتنبع أهمية آسيا من كونها مهد الديانات الساموية وغري الساموية ومهبط الرساالت 
وفيها نشأ االنسان االول عىل االرجح ومنها انترش اىل سائر القارات حامال معه الحضارة والفنون 
والعمران وهي موطن االعراق البرشية الرئيسة، غري اّن االستعامر لعب دورا يف التهجري االجباري  
متاما من  فاسكودي  ان متكن  الرويس ومنذ  االستعامر  االعراق السيام  اختالل  اىل  اّدى  والذي 
بصورة  آسيا  غرب  بجنوب  االورويب  االتصال  بدا  ١٤٩٧م  ٩٠٣هـ  عام  بحراً  الهند  اىل  الوصول 
مبارشة من غري وساطة املسلمني ثم تطّور هذا االتصال فيام بعد اىل استعامر واحتالل وسيطرة 
واقتصاديا  برشيا  طاقاتها  وضخامة  آسيا  الهمية  املناطق.ونظرا  هذه  عىل  وثقافية  اقتصادية 
ودينيا فانها تحظى اليوم باهتامم كبري جدا من قبل الباحثني والدارسني وتعّد من اكثف مناطق 

العامل سكانيا  وثقافيا واجتامعيا.

املطلب الثاين

املسلمون يف آسيا
العامل  املسلمني يف  من  يزيد عىل ٦٩٪  ما  فيها  ويعيش  االسالمية،   الدول  اكرث  اسيا  تضّم 

اإلسالمي  ويشكلون نحو ٣٠٪ من سكان آسيا عموما.
العذب  املاء  ووفرة  الرتبة  بجودة  تتميز  مل  جرداء  منطقة  يف  آسيا  يف  االسالم  ظهر  ولقد   
والالشجر املثمر لكّن غصن االسالم الذي غرس فيها مل يلبث ان امتدت فروعه وجذوره حتى 
أظلت العامل يف نطاق واسع وفسيح وتفّجر هذا الينبوع الهائل من الخري يف واٍد غري ذي زرع 
من ارض الحجاز يف جنوب غرب آسيا ثّم غمر جميع الجزيرةالعربية جمعاء ويتجاوزها برسعة 
عجيبة اذهلت املؤرخني وحرّيت الباجثني وعّمت القارات حتى وصل هذا الدين كجاليات يف 
قاريت امريكيا واسرتاليا منذ عام ٦٠٩م وذلك  حينام بعث الرسول محمد صىل الله عليه وسلم 
برسالة االسالم املتّممة للرساالت الساموية االخرى فبدأ يؤّسس لها دارا ويريس لها قواعد ويبني 

رجاال 
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واتباعاً ويهذب نفوسا يحبون االسالم كحبه فسار هؤالء من بعده عىل نهجه واجتهدوا بكل 
وسيلة البالغ دعوتهم.

ومل ميض القرن االول الهجري اال وقد فتح الله تعاىل عىل املسلمني بالد الفرس واغلب الروم 
وكان احتكاك املسلمني مع اهايل هذه البالد سببا يف انتشار االسالم فيه دون قهر او اكراه بل 

كان عن اختيار ومحبة واعجاب ال كام يّدعي االدعياء من كّتاب األعداء. 
الله  ريض  وعمر  بكر  ايب  الخليفتني  عهد  يف  آسيا  من  الرشقية  االجزاء  فتحت  لقد  اجل 

عنهام.
أما األجزاء األخرى من قفقاسية الغربية حيث انترش فيها االسالم عن طريق الدولة العثامنية 
الفتية آنذاك يف فرتة متأخرة وفتحت بنغالدش يف القرن السابع هجري عىل يد ارسة آل تغلق 

كام بلغ االسالم اواسط الصني عىل يد التتار يف القرن العارش هجري السادس عرش ميالدي.
ومام يجدر االشارة اليه اّن االسالم انترش يف بعض مناطق آسيا عن طريق الدعاة والتجار 
قول  قلوبهم  يف  ويرددون  بضائعهم  معهم  يحملون  وبحرا  برا  اراضيهم  من  يخرجون  الذين 
النبي صىل الله عليه وسلم ( لنئ يهدي الله بك رجال واحدا خريا لك مام طلعت عليه الشمس 

وغربت).(١)
انهم كانوا يعرضون بضائعهم تارة وعقيدتهم تارة أخرى فيعرضون اإلسالم العميل والتطبيقي 
ال القويل فقط السيام يف جنوب رشق آسيا فآمن عدد غري قليل منهم من سكان املدن الساحلية 
تايلند وجزر املالديف ومن هذه الدول امتّد االسالم  يف ماليزيا واندونيسيا والفلبني وجنوب 
البلدان،  كل  الدعوة االسالمية هناك اجزاء كبرية من تلك  الداخل فعمت  زاحفا سلميا نحو 
القوافل املسلمة قامئة عىل قدم وساق  الرب فقد كانت  أما عن طريق  البحر  هذا عن طريق 
زنغاريا  بوابة  ثم  نهر رسداريا  اىل وادي  بحر قزوين  الذي ميتّد من  الحرير  تجارة  عرب طريق 
امتّد عن  الصني حيث  اطراف  النهر االصفرهوانغ هو يف  الرشقية وحتى سواحل  يف تركستان 
طريق بحر قزوين اىل نهر رسداريا ثم ممر الرتك ثم كاشغر عىل وادي نهر التاريم اىل جنوب 
وادي النهر االصفر وانترش االسالم هناك بطرق شتى، أما عن طريق اسالم االمراء او عن طريق 
املسلمني  اتخذوا  انهم  املناطق  حتى  كانوا سكان هذه  الذين  املسلمني  مع  الطيب  التعامل 
معلمني البنائهم ملا كانوا يتمتعون به من ثقافة عالية وسمعة حسنة كام كان بعض الدعاة 
يهاجر من بلده ليستقر يف مناطق نائية فيعقد هناك حلقات للدرس والدعوة فامن بهم خلق 
كثري واصبحت بيوتهم مراكز يشع منها االميان والخري. والزالت بصامت االسالم واضحة يف كثري 
من املناطق غري اإلسالمية،(٢) هذا  واّن آسيا تتصّدر قارات العامل من حيث ارتفاع السطح وتعّدد 
القمم وفيها اعمق اجزاء اليابسة بالنسبة ملستوى سطح البحر فعمق البحر امليت ٤٠٠م كام 
فيه اعىل قمة جبلية وهي قمة افرست ٨٨٤٨ م وفيها اعمق خندق محيطي تحت مستوى 

سطح البحر ماريانا ١١,٢٢ كم.(٣)
ويبلغ نسبة الدول العربية التي تقع يف جنوب غرب آسيا نحو ١١٪ من مسلمي دول آسيا 

وال يقل

(١) اخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب دعاء النبي(صىل الله عليه وسلم) ١٠٧٧/٣.
(٢) )انظر املوسوعة الجغرافية  للعامل االسالمي، املجلد ١٩٣/١٥-١٩٧.

(٣) انظر املصدر نفسه املجلد ٧٧/١٤-٧٨.
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لبنان  ماعدا  االسالمية عىل ٧٦٪  االسيوية  الدول  السكان يف  اىل مجموع  املسلمني  نسبة   
وماليزيا ويرجع انخفاض نسبة املسلمني يف لبنان اىل تجّمع النصارى يف املناطق الجبلية منذ 
القديم، اما يف ماليزيا فريجع انخفاض نسبة املسلمني فيها اىل هجرة اليد العاملة السيام الصينية 

الرخيصة اليها باعداد كبرية.
وقد  السوفيتي  االتحاد  مثل  اسالمية  غري  دول  تحت  كانت  إسالمية  جمهوريات  وهناك 
استقلت سنة ١٩٨٩ وبقيت دول تحت الصني والهند وتايلند كام سيأيت يف الجداول اآلتية، أما 
األقليات اإلسالمية يف آسيا فانها تضّم اكرث من ٣١٪ من املسلمني يف آسيا ويجتمع ٩٣٪ منهم يف 

ثالث دول هي عىل التوايل الهند والصني واالتحاد السوفيتي 
انظر الجداول املرفقة لرتى احصائيات والتقديرات السكانية

جدول رقم (١)
الدول اإلسالمية يف آسيا

املساحة الدولةالرقم
كم٢

عدد السكان 
١٩٩٠ ألف 

نسمة

الكثافة
نسمة/كم٢

عدد 
املسلمني 
ألف نسمة

نسبة 
املسلمني ٪

١٨٥١٨٠١٢١١٢٦٥١٠٧٨٠٨٩سوريا١
١٠٢٣٠٢٩٦٧٢٩٠١٦٩١٥٧لبنان٢
٨٩٢٠٦٣٢٠٢٣٦٢٩٧٨٩٣األردن٣
٢٦٩٦٣٦١٢٧٢٢٧٠٠٠٠٠٠فلسطني٤
٢٢٤٠٠٠٠١٣٩٨٨٦٫٢١٣٨٤٨٩٩السعودية٥
٤٨٢٦٨٣١١٥٢٨٢٣٫٩١١٤١٣٩٩اليمن٦
٣٠٠٠٠٠١٤٥٧٤٫٨١٤٥٧١٠٠عامن٧
اإلمارات ٨

العربية
قطر

٧٧٧٠٠١٨٨١٢٤١٧٨٧٩٥

١١٤٠٠٤٦٧٤١٤٤٤٩٥البحرين٩
٦٩١٤٣١٦٢٤٤١٤٩٦الكويت١٠
١٧٨١٨٢١٤٣١٢٠١٩٩٣٩٣العراق١١
٤٣٨٣١٧١٧٦٧٦٤٠١٦٩٦٩٩٦تركية١٢
٧٧٩٤٥٢٥٦٩٤١٧٣٥٦٧٣٢٩٩ايران١٣
١٦٤٨١٩٦٥٢٩٩٧٣٢٥١٩٣٧٩٨افغانستان١٤
٦٥٢٢٢٥١٥٥٩٢٢٤١٥٤٣٦٩٩الباكستان١٥
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٧٩٦٠٩٥١١٤٠٧١١٤٣١١٠٦٤٩٩٧بنغالدش١٦
١٤٣٩٩٨١١٣٠٠٥٧٨٥٩٨٣١٤٨٧املالديف١٧
٢٩٨٢١٦٧٢٥٢١٦١٠٠ماليزية١٨
٣٣٠٤٣٤١٧٨٧٥٥٤٩٤٧٤٥٣بروناي١٩
٥٧٧٠٢٦٩٤٧٢٠٤٧٦اندونيسيا٢٠
٢١١٩١٩٤٤٣١٨٣٤٥٧٩٥١٦٥١١١٩٠
٢٢

١٠١٥٦٠٩٤٦٢٨٤٠٢٦١٥٧١٨٤٧٩١املجموع

جدول رقم (٢)

الوحدات اإلسالمية يف آسيا

عدد السكان املساحة كم٢الوحدةالرقم

١٩٨٨ الف نسمة

الكثافة 

نسمة/كم٢

عدد املسلمني 

الف نسمة

نسبة املسلمني 

٪

يف االتحاد 

السوفيتي

٢٧١٧٣٠٠١٦٤٧٠٦١١٢٠٠٦٨قازاكستان١

٤٨٨١٠٠٣٤٥٥٧٢٧٦٤٨٠تركامنستان٢

٤٤٧٤٠٠١٩٥٦٩٤٣٫٧١٧٢٢١٨٨أوزبكستان٣

١٤٣١٠٠٤٩٦٩٣٤٫٧٤٨٧٠٩٨طادجكستان٤

١٩٨٥٠٠٤٢٣٨٢١٫٤٣٨٩٩٩٢قريغيزية٥

٨٦٦٠٠٦٩٢١٨٠٥٣٩٨٧٨اذربيجان٦

يف الصني

١٦٤٦٩٠٠١٣٨٤٠٨٫٤١٣١٤٨٩٥سينكيانغ٧

٣٦٦٥٠٠٢٠٧١٠٥٦٫٥١٦٣٦١٧٩كانسو٨

٦٦٤٠٠٤٢٤٠٦٤٣١٨٠٧٥نينغ سياهو٩

يف الهند

٢١٧٩٠٠٦٠٠٠٣٠٤٥٦٠٧٦كشمري١٠

يف تايالند

٢٦٠٠٠٤٠٠٠١٥٣٫٨٣٢٠٠٨٠فطاين١١

٦٤٠٤٧٠٠١٠٤٤١٢١٦٫٥٨٥٨٠١٨٢٫٢املجموع
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ويف ما ييل جدوالً تقديرياً ألعداد املسلمني يف مختلف مناطق الصني ومقاطعاتها.(١)
 

املساحة/اسم الوحدة
كم٢ 

عدد السكان 
الف نسمة

عدد العاصمة
املسلمني 
الف نسمة

نسبة 
املسلمني 

اىل 
السكان٪

عدد 
املساجد 

يف الوحدة 
١٩٤٧

مالحظات

سينكيانغ-١
اوريغور

وصل االسالم ١٢٨٠٦٩٥٢٠٤٥اوروميجي١٦٤٦٩٠٠١٣٤٨٠
اليها عن 

طريق الفتح ١٦٣٦٠٧٩٣٨٩١الن تشو(كاوالن)٣٦٦٥٠٠٢٠٧١٠كانسو٢

٣١٨٠٧٥٦٥٥ينشوان٦٦٤٠٠٤٢٤٠نينغ سياهو٣

٨٢٥٦٨٢٢٧٥شينغ تو٥٦٩٠٠٠١٠٣٢٠٠ستشوان٤

املناطق ١٠٣٦٨٣٠٣٩٧١كومينغ٤٣٦٢٠٠٤٣٥٦٠يونان٥
الداخلية 

التي وصل 
االسالم اليها 
عن طريق 

الدعوة

١٠٩٥٤٣٦٢٦١٦سيان (سينغان)١٩٥٨٠٠٣٠٤٣٠شنيس٦

٣٩٨٢١٥١٩٣١تايان ١٥٧١٠٠٢٦٥٥٠شانيس٧

كوانغ يس ٨
شوانغ

٦٧٠٫١٧٢٠٥نانينغ٢٢٠٤٠٠٣٩٤٦٠

٥٩٨٠١٠٫٥شانغ شا٢١٠٥٠٠٥٦٩٦٠هيونان٩

٥٠٧٥٦٫٥٩٣٢شانغ شو١٦٧٠٠٠٧٨٠٨٠هونان١٠

املناطق ٦٢٣٢١٢٫٥ويهان١٨٧٥٠٠٤٩٨٩٠هوباي١١
الداخلية التي 
وصل االسالم 

اليها عن 
طريق الدعوة 

والتجارة

منغولية ١٢
الداخلية

٢٠٠٫١هوهيهوت١١٧٧٥٠٠٢٠٢٩٠

١٠٤٠٫٢١٥٠٥هويف١٣٩٩٠٠٥٢١٧٠ان هوي١٣

١٤٠٣٤٤٢٩نانشانغ١٦٤٨٠٠٣٥٠٩٠كيانغ يس١٤

٣٠٠٫١٤٤٩كويانغ١٧٤٠٠٠٣٠٠٨٠كويشوا ١٥

١٥٨٦٢٫٥٢٠١كانتون٢٣١٤٠٠٦٣٤٦٠كوانغ تونغ١٦

٢٧٤٩١٠١٥٧فوشو١٢٣١٠٠٢٧٤٩٠فوكني١٧

١٦٢٨٤٢٣٩هانغ شو١٠١٨٠٠٤٠٧٠٠شيكيانغ١٨

٦٢٠٠١٢٣٢٠١٦٧٥١٣٫٦شنغاهاي١٩

٦٢٧١١٣٠٢نان كينغ١٠٢٦٠٠٦٢٧٠٠كيانغ سو٢٠

٤٦٥٦٢٥١٣تسينان١٥٣٣٠٠٧٧٧٦٠شانتونغ٢١

٩٧٥١٠٤٠بيكني١٦٨٠٠٩٧٥٠بكني٢٢

٢٨٠٨٥١١٣٤شيكاشوانغ٢٠٢٧٠٠٥٦١٧٠هويب٢٣

(١) انظر جغرافية العامل اإلسالمي، دالل جوهر، ص٦٠٣.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يف بيان العامل اإلسالمي

٣٧٣

املناطق ١٥١٠٠٠٣٧٢٦٠١٤٩٠٫٤لياوننغ٢٤

التي 

تعيش فيها 

اقليات 

اسالمية

١١٥٠٫٥تشانغ شون١٨٧٠٠٠٢٣١٥٠كريين٢٥
هيالنغ ٢٦

كيانغ

هاربني٤٦٣٦٠٠٣٣٣٢٠

لهاسا٢٠٣٠التيبت٢٧

١٠٣١سيننغ٧٢١٠٠٠٤١٢٠سينغ هاي٢٨
١١٣٠٠٨١٩٠تيان تسان٢٩

بها  ونعني  سابقا   السوفيتي   األتحاد  يف  األسالمية  بالوحدات  جدوال  ييل  فيام  وندرج 
الجمهوريات األسالمية الفدرالية املستقلة باألضافة اىل الجمهوريات واملقاطعات األسالمية ذات 

الحكم األسالمي واملرتبطة بإحدى الجمهوريات غري اإلسالمية:

مساحتهانوعهااسم الوحدة

كم٢

عدد 

السكان

١٩٨٨

عدد العاصمة

املسلمني

مليون

نسبة 

املسلمني ٪

مالحظات

جمهورية قازكستان١

فدرالية

امل_اضا٢٧١٧٣٠٠

(املاتا)

كان يطلق ١١٫١٩٩٦٨

عليها 

قدميا اسم 

تركستان 

الغربية.

جمهورية تركامنستان٢

فدرالية

١٫١٤٠٣٣عشق اباد٤٨٨١٠٠٣٤٥٥٠٠٠

جمهورية اوزباكستان٣

فدرالية

١٧٠٢٢٠٨٨طاشقاند٤٤٧٤٠٠

جمهورية طاجكستان٤

فدرالية

٤٫٨٦٩٩٨دوشمبة١٤٣١٠٠٤٩٦٩٠٠٠

جمهورية قيغيزية٥

فدرالية

٣٫٨٩٨٩٢فرونزي١٩٨٥٠٠٤٢٣٨٠٠٠

جمهورية اذربيجان٦

فدرالية

٥٫٣٩٨٧٨باكو٨٦٦٠٠٦٩٢١٠٠٠
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جمهمورية ابخازية٧
ذات الحكم 

ذايت

وهي من -سوخومي٨٦٠٠٤٨٩٠٠٠

جمهمورية اغارية٨
ذات الحكم 

ذايت

-االكرثيةباطوم٣٠٠٠٣٥٥٠٠٠

اوستني ٩
الجنوبية

جمهمورية 
ذات الحكم 

ذايت

سخينوا ٣٩٠٠١٠٠٠٠٠
وايل

٩٩

جمهمورية داغستان١٠
ذات الحكم 

ذايت

١٫٦٧٤محج قلعة٥٠٣٠٠١٦٢٧٠٠٠

شاشان ١١
انغوشية

جمهمورية 
ذات الحكم 

ذايت

٠٫٨٥٤٧٥غروزين١٩٣٠٠١١٥٥٠٠٠

كابارديا ١٢
بلكاريا

جمهمورية 
ذات الحكم 

ذايت

٠٫٥٠٠٥٣لينشك١٢٥٠٠٦٦٦٠٠٠

اوستني ١٣
الشاملية

جمهمورية 
ذات الحكم 

ذايت

اردجو ٨٠٠٠٥٩٧٠٠٠
نيكدزي

وهي من ٠٫٣١٦٨٠

قره تشاي ١٤
الرشكسية

جمهمورية 
ذات الحكم 

ذايت

٠٫٢٩٤٨٠تركستان١٤١٠٠٣٦٧٠٠٠

جمهمورية االديفة١٥
ذات الحكم 

ذايت

٠٫٢٣٢٦٠مايكوب٧٦٠٠٤٠٤٠٠٠

جمهمورية بشكريية١٦
ذات الحكم 

ذايت

٢٫٣٠٦٦٥اوفا١٤٣٠٠٠٣٨٤٤٠٠٠

جمهمورية تتارية١٧

ذات الحكم 

ذايت

٢٫٢٧٥٠قازان٦٨٠٠٠٣٤٣٦٠٠٠
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جمهمورية الجوفاش١٨

ذات الحكم 

ذايت

شبو ١٨٣٠٠١٢٩٩٠٠٠

قسارس

وهي ٠٫٧٥٤٥٨

تؤلف 

جمهمورية موردوف١٩

ذات الحكم 

ذايت

٠٫٦٨٧٥٥سارانسيك٢٥٠٠٠٠١٢٥٠٠٠٠

جمهمورية ادمورث٢٠

ذات الحكم 

ذايت

٠٫٨٩٥٦٠ايجيفيسك٤٢١٠٠١٤٩٢٠٠٠

جمهمورية ماري٢١

ذات الحكم 

ذايت

يوشكار ٢٣٨٠٠٧٠٤٠٠٠

اوالف

٠٫٣٦٦٥٢

اورنربغ 

(شكالوف)

جمهمورية 

ذات الحكم 

ذايت

١٫١٠٦٥٣شكالوف٨٥٠٠٠٢٠٨٨٠٠٠

 

املطلب الثالث

قـــارة إفـــريقيا

تعد ثاين اكرب قارة يف العامل بعد آسياوهي واسعة تغطي خمس مساحة اليابسة تقريبا اذ 
تبلغ مساحتها ٣٠٫٢١٧٫٠٠٠ مليون كم٢ اي ما يعادل ثالث مرات  بقدر مساحة اوروبا.

متتد من الشامل اىل الجنوب٨ االف كم٢ ومن الرشق اىل الغرب حوايل سبعة االف وثالمثائة 
وستني كم، يفصلها عن اوروبا مضيق جبل طارق مبسافة ١٥ كم والبحر املتوسط ايضا شامال 
ويفصلها عن آسيا قناة السويس وعن شبه الجزيرة سيناء كام يفصلها عن بقية آسيا البحراالحمر 
ومتتاز بكرثة غاياتها االستوائية ومستنقعاتها وصحاريها الشاسعة وانهارها العذبة مع قلة الرؤوس 
والخلجان فالصحراء الكربى تغطي معظم شاملها وفيها نهر النيل الذي يعد اطول انهار العامل اذ 
يبلغ  طوله ٦٫٦٥٠  كم اذ ينبع من بحرية فيكتوريا ويجري شامال متخطيا ستة شالالت ليصب 

يف البحر املتوسط.
هناك من الباحثني من يقول إّن افريقيا كانت مهد االنسان االول حسب الحفريات االثرية 
وانها شهدت مولد اقدم الحضارات عىل ضفاف النيل يف مرص سنة ٣١٠٠ ق م واستمرت حتى 

٣٣٢ ق
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 م ولكنه قول مرجوح كام ذكرنا سابقاً فيسكن هذه القارة حوايل ١٠٪ من مجموعها موزعني 
عىل خمس اراضيها ويرجح بعض الباحثني اّن سكانها االصليني هم الزنوج السود.(١)

املطلب الرابع

املسلمون يف قارة إفريقيا
تختلف النسب واإلحصائيات بالنسبة للمسلمني يف افريقيا فالغرب يحاول ان يقلل املسلمني 
ويكرث النصارى مستخدما اكرب التقنيات العلمية يف ذلك، وهذا سالح فتاك كام ذكرنا ذلك، ومن 
اساليبهم الهابطة ليخدعوا الراي العام الدويل، اذ  ليس لدينا احصائيات حديثة دقيقة، لكنه قدر 
بعض الباحثني الدارسني اّن عدد املسلمني لعام ١٩٩٠ كااليت ٣٥٩٫٥٢٢٫٠٠٠ مليونا يشكلون ٣٠٪ 
من املسلمني يف العامل االسالمي، يعيش منهم يف ٢٧ دولة اسالمية (٣٢٤٫٦١٤٫٠٠) وفيها اقليات 
اسالمية تعيش تحت دول غري اسالمية يبلغ عددهم ٣٥٫٩٣٧٫٧٦ مليونا،  ونسبة املسلمني يف 
الدول االسالمية االفريقية ٧٤٫٤٪ ونسبة االقليات االسالمية يف دول غري اسالمية  ١٥٫٧٩٪ ونسبة 
املسلمني عموما يف افريقيا كلها تصل اىل ٥٥٪ لذا تعّد قارة افريقيا  اسالمية ونسبة العرب  فيها 
٤٤٪ من املسلمني فيها، والدول االسالمية فيها  بشكل عام قليلة السكان باستثناء نيجرييا فهي 
تضم ٢٦٪ منهم تليها مرص تضم ١٥٪ وهناك دولتان افريقيتان هي الغابون نسبه املسلمني 
فيها ٤٠٪ و اوغندة ٣٢٪ ومع هذا تنتسبان اىل منظمة املؤمتر االسالمي مع اّن نسبة املسلمني 
انخفضت عن ٥٠٪ من السكان واملتأمل يف وضع دول  افريقيا يجد انه كلام ابتعدنا عن مراكز 
بأّن  ايضاً  الجزم  تناقص عدد املسلمني ونستطيع  افريقيا كلام  التي نرشت االسالم يف  االشعاع 

االستعامر االورويب كان وراء هذا البطء يف انتشار االسالم هناك.
وتضّم افريقيا عنارص واجناس كثرية منهم القوقازيون البيض وهم الشامليون مثل الرببر 
والعرب كام يف مرص والجزائر وتونس،والطوارق كام يف ليبيا واملغرب العريب والصحراء الكربى 
وهم  افريقيا  يف  العظمى  النسبة  يشكلون  حيث  الزنوج  وهناك  الرشقيون(٢)  االفارقة  وكذلك 
قسامن زنوج البانتو حيث يشكلون ثلث افريقيا وزنوج سودانيون ميثلون افريقيا الغربية يف 
ساحل غانا وغينا ورساليون وليبرييا ونيجرييا وافريقيا الوسطى والحالسيون وهم مختلط الزنوج  

وغريهم        
واهمهم االحباش والصوماليون يف رشق افريقيا وهم يقطنون القرن االفريقي قبالة الجزيرة 
العربية والرباثيون وهم اقدم سكان القارة وويطلق عليهم االقزام حيث ينترشون يف الغابات 
وخصوصا الكونغو والبوشمن الذين يشبهون االقزام وهم رّحل  يعيشون يف الصحراء حباً يف 
العزلة والهوتنتون وهم اقل بدائيا من سابقيهم واقوم بنية منهم واطول قامة وهم يقطنون يف 

جنوب أفريقيا.(٣) 

(١) انظر سكان العامل اإلسالمي، محمود شاكر ص٢٤، وانظر أطلس دول العامل اإلسالمي ص١٢١.

(٢) انظر سكان العامل اإلسالمي، محمود شاكر ص٢٤، وانظر أطلس دول العامل اإلسالمي ص١٢١.
(٣) انظر حارض العامل اإلسالمي د. جميل عبد الله املرصي ص٣٤.
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 جدول رقم (٤)
الدول االسالمية يف قارة  افريقيا

عدد السكان ١٩٩٠ املساحة كم٢الدولةالرقم
الف نسمة

عدد املسلمني الف الكثافة نسمة /كم٢
نسمة

نسبة املسلمني ٪

٩٩٧٧٣٩٥٢٥٣٦٥٢٫٦٤٩٣٨٤٩٤مرص١

٢٥٠٣٨٩٠٢٨٣١١١٢٢١٢٣٣٧٥السودان٢

٦٣٧٠٠٠٦٦٩٥١٠٫٥٦٦٢٨٩٩الصومال٣

٢٣٢٠٠٥١٣٢٢٤٨٧٩٥جيبويت٤

١٧٧٥٥٠٠٤٧١٠٢٫٦٤٦٦٣٩٩ليبية٥

١٥٤٥٣٠٨٣١٣٥٣٫٨٨٢٣٠٩٩تونس٦

٢٣٨١٧٤١٢٥٣٥٠١٠٫٦٢٥٠٩٧٩٩الجزائر٧

٤٥٨٧٣٠٢٥١٦٨٥٤٫٨٢٤٦٦٥٩٨املغرب٨

١٠٣٠٧٠٠١٩٩٩١٫٢١٩٩٩١٠٠موريتانية٩

١٩٦٧٢٢٧٦١٨٣٨٫٧٦٩٣٢٩١السينيغال١٠

١٠٦٨٩٨٦٠٨٠٨١٧٩٥غامبية١١

٢٤٥٨٥٧٦٨٧٦٢٨٥٨٤٥٨٥غينية١٢

٣٦١٢٥٩٧١٢٧٦٣١٦٥غينيةبيساو١٣

١٢٤٠١٩٢٨٠٤٧٦٫٤٧٢٤٢٩٠مايل١٤

٢٧٤٢٠٠٨٩٩٤٣٣٥٢١٧٥٨بركينا فاسو١٥

٣٢٠٧٦٣١٢٦٥٧٣٩٫٤٦٣٢٩٥٠ساحل العاج    ١٦

٧١٧٤٠٤٠٣٣٥٦٢٨٢٣٧٠سرياليون١٧

٥٦٧٨٥٣٧٦٤٦٦١٨٨٢٥٠توغو١٨

١١٢٦٠٠٤٧٣٣٤٢٢٣٦٧٥٠بنني١٩

٩٢٣٧٦٨١١٩٨١٢١٣٠٨٣٨٦٨٧٠نيجريية٢٠

٤٦٥٤٦٨١١٩٣٥٢٦٦٥٦٤٥٥كامريون٢١

١٢٦٧٠٠٠٧٣٦٦٦٫٢٧١٤٥٩٧النيجر٢٢

١٢٨٤٠٠٠٥٦٦٨٤٫٤٤٥٣٤٨٠تشاد٢٣

٦٢٢٤٣٦٢٩٨٧٤٫٤١٤٩٤٥٠افريقيا الوسطى٢٤

١٢٢٣٥٠٠٥٠٣٤١٤١٢٥١٧١٥٠اثيوبية٢٥

٩٤٥٠٣٧٢٥٦٣٥٢٧١٢٨١٨٥٠تنزانية٢٦

٢٢٣٥٥٤٩٢٤٥٫٦٥٤٩١٠٠جزر القمر٢٧

١٩٢٦٢١٤٧٤٣٦٤٤١٢٢٣٢٤٦١٤٧٤٫٤املجموع
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جدول رقم (٥)
االقليات االسالمية يف  قارة افريقيا

عدد السكان الدولةالرقم
١٩٩٠ الف 

نسمة

عدد املسلمني 
الف نسمة

نسبة 
املسلمني ٪

٢٥٩١٥٧٠٢٢ليبريية١

١٤٤٨٨٣١٨٧٢٢غانا٢

٣٥١٨٨٢٥غينية االستوائية٣

١٢٧٣٥٠٩٤٠الغابون٤

٢٤٨٢١٧٤٤٦٣٠كينية٥

١٥٦٩٦٣٩٢٤٢٥موزمبيق٦

١١٥٧٥٢٥٤٧٢٢مدغشقر٧

١٠٦٨١٩٢١٨موريشيوس٨

١٦٩٢٨٥٤١٧٣٢أوغندا٩

٥٤٥٢١٠٩٠٢٠بورندي١٠

٧١٧٩١٤٣١٢٠رواندة١١

٣٤١٣٨٣٤١٤١٠زائري١٢

٢٤٤٧١٤٧٤٦الكنغو١٣

٨٨٣١٣٠٩١٣٥مالوي١٤

٧٩١٢١٩٠٢٫٤زامبية١٥

٩٣٦٩٧٩٠٫٨٤زميبواي١٦

٣٨٦٠٤٥٧٩١٫٥اتحاد جنوب افريقيا١٧

١٢٨٨٥٠٫٤ناميبية١٨

٩٩٧٨١٤٩٧١٥انغوال١٩

١٣٠٣٦٥٥بتشوانا٢٠

٧٦٣٣٨٥سوايزيالند٢١

٥٩٥١١٩٢٠جزر ريونيون٢٢

٦٨٠٫٦٨١جزر سيشل٢٣

١٧٥٥٣كابيندا٢٤

١٧٦٠٨٨٥ليسوتو٢٥

٣٧٧٤١١١جزر الرأس االخرض٢٦

٢٦٩٢٧١٠جزر ماديرا٢٧

٢٥٣١٣٥جزر آزور٢٨

١٠٤٢٢٢١جزر برانسيب وساتومة٢٩

٥٩١٥٢٥جزر أنوبون٣٠
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عدد السكان الدولةالرقم
١٩٩٠ الف 

نسمة

عدد املسلمني 
الف نسمة

نسبة 
املسلمني ٪

١٤٣٨١٠١٧جزر الخالدات(كناريا)٣١
٨٠٫٠٨١جزر القديسة هيالنة٣٢

٢٢١١٦٢٣٥٩٣٧٫٧٦١٥٫٧٩املجموع

 املطلب الخامس

قــارة أوروبا
إّن تاريخ أوروبا مل يكن مّرشفا للمسلمني عىل مر التأريخ  باستثناء االندلس  وبعض الدول 
التي فتحها العثامنيون يف رشق اوروبا،  والسبب وجود الصليبني هناك مع أّن املسلمني استطاعوا 
أن ينرشوا اإلسالم يف ربوع اسبانيا والربتغال ووصلوا قريبا من نهر السني قرب باريس جنوب 
فرنسا إال أّن ذلك اندثر وتالىش وقضوا عىل حضارة املسلمني هناك ملدة مثانية قرون إذ كانت 
األندلس مركز إشعاع أوروبا، أيام كانت يف القرون الوسطى ويف الفرتة املظلمة عندهم اذ بلغوا 
الكنيسة ورجالها، فلام  من الجهل والفقر والظلم ما تقشعّر منه االبدان وبعض هذا بسبب 
دخل اإلسالم أوروبا عن طريق الفتح اإلسالمي بقيادة طارق بن زياد وموىس بن نصري واستمر 
مكابرحيث  إال  ينكرها  ال  جهود  لها  العثامنية  الدولة  وأن  حدث،  ما  حدث  ذلك  عىل  األمر 
الله عليه وسلم والتي عجزت  الرسول صىل  بها  بّرش  التي  القسطنطينية  تفتح  أن  استطاعت 
الدولة األموية والعباسية عن فتحها رغم املحاوالت املتكررة لذلك حيث استطاع العثامنيون 
التغلغل رشقا حتى وصلوا إىل أسوار فينا ولوال الشوكة التي كانت تنغز العامل اإلسالمي آنذاك 
(الدولة الصفوية) ألطبقوا عىل أوروبا من جهة الرشق  وألعادوا فتح االندلس من جديد ولكن  

لله يف خلقه شؤون.(١)
وال ننىس جهود االستعامر االرويب والرويس يف تهجري وقتل املمسلمني والتطهري العرقي الذي 
حدث يف اوروبا عقودا بل قرونا طويلة،  االمر الذي وقف سدا منيعا يف ضد انتشار االسالم  
الوقت الحارض  قد غزا قلوب وعقول بعض مفكري  اّن االسالم  يف  هناك. ومام يجدر ذكره 

الغرب، وما االحصاءات الواردة يف ذلك اال دليل ملا ذكرت.  

(١) انظر أطلس العامل اإلسالمي شوين خليل ص١٢٣.
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املطلب السادس

املسلمون يف أوروبا
ال توجد يف أوروبا الرشقية دولة إسالمية غري جمهورية ألبانيا االسالمية  والتي تبلغ مساحتها 
٨٢٫٧٤٨ كم وتبلغ نسبةاملسلمني فيها ٧٠٪ من عدد السكان إذ يبلغون اكرث من ٣٫٣ مليون أي 
١٫٩٦٩ مليون نسمة وكذلك هناك دولة استقلت أخريا وهي جمهورية البوسنة والهرسك.وإقليم 
كوسوفا  يحاول االستقالل و مل يبّت فيها إىل حد اآلن دولياً فهي تضاف إىل الدول اإلسالمية يف 
قارة أوروبا و كذلك قسم من تركيا يقع يف اوروبا، وعىل كل فاملسلمون يف اوروبا اقلّية هناك 
مع وجود جاليات اسالمية كثرية يف كل دول اوروبا وبنسب مختلفة ومتفاوتة كام هو واضح 

يف الجدول األيت:     

   جدول رقم (٦)
األقليات اإلسالمية يف أوروبا

عدد السكان الدولةالرقم
١٩٩٠ الف نسمة

عدد املسلمني 
الف نسمة

نسبة املسلمني ٪

٢٣٩١٥٣٨٢٦١٦يوغسالفيا١

٨٩٩٨١١٧٠١٣بلغاريا٢

١٠١٤٥٢٠٣٢اليونان٣

--٢٨ليشتنشتاين٤

٥٧٤٠٧٢٠١٠٫٣٥ايطاليا٥

--٢٣سان مارينو٦

٣٩٣٢٢١١٨٠٫٣اسبانيا٧

١٠٤٩٣١٦٠٫١٥الربتغال٨

٣٠٣١٠جبل طارق٩

--٥٧اندورة١٠

٥٦٣١٩٢٥٣٤٤٫٥فرنسا١١

--٢٩موناكو١٢

٢٣٢٠٦٢٣٠١رومانيا١٣

١٠٥٥٤٥٠٫٠٥هنغاريا١٤

١٥٦٦٤٢٠٫٠١٣تشيكوسلوفاكيا١٥

٣٨٢٥٧١٩٠٫٠٥بولندا١٦

٧٧٠٥٢١٥٤١٢املانيا١٧

٧٥٨٧٨٦١٫١٣النمسا١٨

٦٦٨٠٣٢٠٫٤٨سويرسا١٩
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عدد السكان الدولةالرقم
١٩٩٠ الف نسمة

عدد املسلمني 
الف نسمة

نسبة املسلمني ٪

٤٩٩٢١٫٥٠٫٠٣فنلندة٢٠
٨٤٥٠٢٢٠٫٢٦السويد٢١
٥١٣٥١٨٠٫٣٥الدمنارك٢٢
٤٢٣٢٨٠٫١٨الرنويج٢٣
٢٥٢٠٫٠٥٠٫٠٢ايسلندة٢٤
١٤٨٩٣٣١٣٢٫١هولندا٢٥
٩٨٦٧٢٤٧٢٫٥بلجيكا٢٦
٣٧٥٢٠٫٤٣لوكسمبورغ٢٧
٣٥٧٣٢٠٫٠٦٦ايرلندة٢٨
٥٧٢٩١١١٤٦٢بريطانيا٢٩
٣٥١٣٩١١مالطا٣٠

٤٩٥١٧٧١١٧٨٤٫٥٥٢٫٣٨املجموع
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املبحث الثالث

دول يرّكز عليها املنّرصون

املطلب االول

(أ) دول الخليج العريب:

 هي دول مستهدفة و يرّكز عليها املنّرصون كثرياً السباب:

الدعوة  عن  فضًال  فيها  الدخول  النصارى  عىل  ومحرٌم  مغلقة  منطقة  كانت  الجزيرة  ١-الّن 
للنرصانية فيها، تنفيذاً لقول الرسول صىل الله عليه وسلم (ألخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلام)(١)وقال أيضا صىل الله عليه وسلم (ال يرتك يف جزيرة 
َفَال  َنَجٌس  اْلُمْرشُِكوَن  َا  إمِنَّ آَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  أَيُّ }َيا  العرب دينان)(٢) واىل هذا يشري قوله تعاىل 

َيْقَرُبواْ اْلَمْسِجَد اْلَحرَاَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـَذا {.(٣)

فبالد الجزيرة فيها اماكن مقدسة مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة بل حتى حني يخرج 
الدجال ال يستطيع دخولها.وقد متكنوا خالل فرتة طويلة من الدخول اىل بالد اسالمية ودول 
عربية كام جرى يف القرن التاسع عرش امليالدي حتى اصبح لهم يف الرشق االوسط ميدان واسع.

فالجزيرة اصبحت هي امليدان املتبقي والخايل منهم  فاشتد تركيزهم عليها.

بعد  ما  كتاب  صاحب  ويذكر  محمد)  بالد  ألنقاذ  جاء  املسيح  مراراً(بأّن  النصارى  وّرصح 
العاصفة اّن السعودية والخليج وايران وجمهوريات االتحاد السوفيتي من اهم املناطق للتنصري 

يف املستقبل).

٢-كونها خرج منها االسالم وفيها نزل القران الكريم وفيها غرس رسول الله صىل الله عليه وسلم 
عقيدته السليمة والقوية، وفيها تاريخ سريته.فالتوجه اليها مبثابة طعنة يف القلب تشبه ما 

لو قمنا نحن املسلمون بغزو روماودخول دويلة الفاتيكان.

٣-بعد اكتساف النفط يف ظل ركود اقتصادي عاملي ظهرت اهمية املنطقة يف نظر الغرب اكرث 
من ذي قبل واصبحت بالداً اسرتاتيجية فهي تؤّثر يف االحداث الدولية حاالً ومستقبًال.

انتهاء  الكربى وبعد  الدول  املنطقة مكان نزاع وتنافس بني  الباردة(٤) كانت  الحرب  ٤-يف ظل 

(١) الحديث أخرجه مسلم يف صحيحه  ١٢٨٨/٢عن عمر بن الخطاب ريض الله عنه، يف باب أخراج اليهود والنصارى من جزية 
العرب، برقم ١٧٦٧.

الفاظ  له  والحديث   .،٢٦٣٥٩ برقم  عنها،  الله  عائشة ريض  مسند  ٢٤٧/٦،يف  مسنده   يف  أحمد  اإلمام  أخرجه  الحديث   (٢)
متقاربة.

(٣) سورة التوبة آية ٢٨.
(٤) انظر التبشري املسيحي يف منطقة الخليج،  احمد فون دنفرص٢٣.
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الحرب الباردة تحاول امريكا قبل غريها السيطرة عليها تحسباً ألي طارئ جديد  باعتبارها 
رشطياً يف املنطقة ورادعة للحركات االسالمية ومقاومة للعمل االسالمي الذي يطالب بتحكيم 
االسالم وعودة الخالفة من جديد االمر الذي يقلق اوروباو  يهّدد الغرب يف عقر داره من 
قد وجّهت  االمريكية  املتحدة  نرىالواليات  وامريكا،لذلك  اوروبا  املسلمني يف  ماليني  خالل 
صواريخها النووية  والآلتها الحربية التي كانت صوب االتحاد السوفيتي اصبحت موجهة 
االن اىل العواصم العربية االسالمية ويف كتاب (التوقع العظيم)يف احد فصوله(محمد بدل 
ماركس)يعني انذ العداوة انتقلت من ماركس واصبحت اىل االمة االسالمية ولواّن املتتبع 
واملتأمل يرى اّن الطرفني سابقا والحقا كانا يعمالن رسا وعلنا ضد العامل االسالمي قبل الحرب 
الباردة وبعدها  ولكّن الذي حدث هو استفراد القطب االوحد كام يطلقون عليه باالمة 
االسالمية،اجل  انها سياسة الرعب الذي اخربنا عنها الرسول صىل الله عليه وسلم  حينام قال 

(نرصت بالرعب مسرية شهر).(١)

للعامل  ارتكاز  نقطة  تشكل  فهي  البحرية،  املالحة  حيث  من  االهمية  غاية  يف  منطقة  ٥-انها 
ويف  مبكان،  االهمية  ومن  وعسكرياً   تجارياً  حّساس  منفذ  وهو  هرمز  مضيق  يقع  ففيها 
طرف الجزيرة يف شاملها الغريب تقع قناة السويس املؤدية اىل البحر االبيض املتوسط ويف 
طرفها االخر مضيق باب املندب لذا اخضعوها رسميا  لقوانني املالحة الدولية لهذه االسباب 

مجتمعة وغريها  اصبحت منطقة هامة وحساسة.

٦-سبب تاريخي اّكد عليها القس صموائيل زومير وقد بنى فيها مركزاً تنصريياً يف البحرين, وعرب 
عنه قس آخر (اّن من االسباب التي تدعو اىل االهتامم بجزيرة العرب االسباب التاريخية واّن 
للمسيح حقاً يف اسرتجاع الجزيرة العربية واّن الدالئل التي تجمعت لديهم خالل ٥٠ سنة 
مضت اّكدت عىل اّن املسيحية كانت ممتدة يف هذه البالد لهذه االسباب وغريها عزمت 

الكنيسة عىل غزو الخليج).

تقول املنرصة آن هرسون ارسلنا اىل تحويل الناس اىل املسيح والدعوة اىل قدرة الله تعاىل 
فاجتمع املنّرصون وجمعوا كل ما يتعلق باملنطقة من معلومات جغرافية وتاريخية وثقافية 
(اّن كل  بالقناعة اآلتية  التنصري وقام احد الجرنالت بزيارة للخليج وخرج  لتسهل لهم علمية 
الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهيأة ألستقبال الكتاب املقدس بذراعني مفتوحتني), اّن قوله 
يذكرنا بقول املنرص استون (اعتقد اّن نهاية االسالم يف الجزيرة قد اصبحت قريبة), و ايضاً يذكرنا 

بقول املنّرص الفرنيس يف الجزائر الذي قال (اّن ايام االسالم يف الجزائر اصبحت معدودة).
لذلك نالحظ اّن من يحاربون االسالم ينظرون اىل الجانب املادي فيخرجون بنتائج وهمية 
غالباً وينسون اّن هذا الدين قد تعّهد الله تعاىل بحفظه واّن املنافقني قبلهم كانوا ايضاً يرتبصون 

بهم الدوائر ويظنون اّن املسألة ال تعدو شهوراً واياماً.فخّيب الله تعاىل آمالهم.    
(١) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التيمم،، باب قوله تعاىل فلم تجدوا ماء، برقم ٣٢٨، ١٢٨/١ ؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب 

املساجد ومواضع الصالة، برقم ٢٧٢/٥٣٤،١.
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قضاء  انفسنا  عىل  نأمن  ال  ونحن  وقيرص  كرسى  بكنوز  يعدنا  محمداً  (اّن  احدهم  وقال 
الحاجة),وقد اثبتت التجارب التاريخية اّن املقاييس املادية التي تكلم الغرب عنها وان كانت 
مبنية عىل ارقام واحصائيات اال انها مجافية للواقع.  ولقد عمل املنرصون يف الخليج برئاسة 
زومير منذ ما يزيد عىل ٨٤ عاماً بكل وسائلهم فامذا كان حصادهم؟تقول البعثة التنصريية انها 
نّرصت ٥٤ شخصاً، ٢ من الكويت و١٢ من البحرين و ٤٠ من سلطنة عامن وهؤالء االربعون هم 
من العبيد االيتام الذين تربوا يف ملجأ نرصاين يف مسقط بارشاف زومير اي مبعدل واحد ونصف 
كل سنة اليس هذا فشًال ذريعاً لرجال التنصري؟ اننا نرصد عن كثب تحّركاتهم منذ ان وصلت 
اول محطة ارسال تنصريية يف البرصة سنة ١٨٩١ م وكانوا يقيمون عىل منت سفينة اجنبية قرب 

البرصة حني وصل الثاليث املرح زومير وكانتني وروجرز ثم طردهم االتراك من هناك.
فعمل زومير ومن معه محطة لهم تنصريية يف البحرين سنة ١٨٩٢ م وأقام مكتبة لالنجيل 
ومستشفى سنة ١٩٠٢ م ومحطة ثالثة يف مسقط يف عامن عام ١٨٩٣ ثم مدرسة ثم محطة 
اخرى يف الكويت سنة ١٩٠٠ م ثم قّرروا بعد ذلك احتالل الداخل بدل الساحل,وارادوا انشاء 

مستشفى لهم داخل الرياض سنة ١٩١٤ م فرفض امللك السعودي انذاك ذلك.
الرحالت  استغالل  وحاولوا  م   ١٩٣٤ سنة  الجزيرة  داخل  سنوية  ورحالت  جوالت  وطلبوا 
باسم العالج يف نجد اذ قام الدكتور هارسون برحلتني سنة ١٩٤٢م وادعى اّن الجزيرة اصبحت 
مفتوحة ميكن التوغل فيها ثم لجأوا اىل طريقة هادئة وهي ان يبارشوا يف وضع الخيام ألدخال 
املسيحية اىل الخليج ثم التوّجه اىل الرياض ثم توغلوا يف االحياء باسم الطب والتمريض وغري 

ذلك.
الناس  للعالج سنة ١٩٤١م فكتب كارثون وزوجته(اّن  الناس عليهم  ودخلوا فعًال فتزاحم 
الرحالت  هذه  يف  العداء  يناصبوننا  املعارضون  يعد  ومل  وقت مىض  اي  من  اكرث  الينا  بحاجٍة 

وسنحصل عىل االذن الذي نريده لبناء اول رصح تنصريي يف بالد االسالم)
 كانت هذه الجهود قبل اكرث من ٦٠ عاماً فلم يذكروا اي معارضة او مضايقة لهم سوى 
مصادرة سلطات الجامرك  بعض ما عندهم حيث صادرت جميع نسخ االنجيل التي كانت مع 

زومير حينام زار الهفوف.
وقال مصطفى محمود (اّن املنطقة العربية واقعة برمتها بني فيك رحى، بني القهر االمرييك 

واملكر االرسائييل).(١)
   واخرياً قال ويم شاباز (اّن ابواب العامل االسالمي مفتوحة عىل مرصعيها الستقبال النرصانية 
واّن هذه االبواب تحتاج اىل امريكني حساسني ثقافياً يعملون يف الخارج فهو يلّوح مبساعدة 

أمريكا لهم).(٢) 

(١) انظر يف كل ما مىض يف كتاب عىل حافة االنهيار،  ص ١٠٢-١٠٣ وكذلك مؤامرة الغرب عىل االسالم واملسلمني،  ص ٩٠.
(٢) انظر التبشري املسيحي يف منطقة الخليج،  احمد فون دنفر، ص.٤٥.
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املطلب الثاين

الصومال:

هو من البلدان الوحيدة بال اقليات  اذ كانت خطتهم ان تقسمهذه البالد اىل ثالث دول 
ولقد قام فريق االغاثة يف انشاء إذاعات ومستشفيات ومراكز تنصريية وكنائس.

فدخل  قبل،  من  واحد  فيها نرصاين  يكن  ومل  كبرية  كنائس  اربع  فيها  مقديشو  فالعاصمة 
التثليث يف وقت مبكر واغلب ما يحدث  القرن االفريقي ليزرعوا  فيه بذور  التجار واالطباء 

هناك من فنت واضطرابات بسببهم  

املطلب الثالث 

مرص:

تعّد مركزاً مهاًم للعامل االسالمي فيها اقلية مسيحية من االقباط  اليزيدون عن ٦./.(١)  وهناك 
دعم غريب ملرص برشط وقوف الحكومة بجانب النصارى ففي عام ١٩٨٦ وصل اىل االزهر تقرير 
يذكر انه ارتد ٦ من املسلمني عن االسالم وتنرصوا، فلم يحرّك االزهر امرا، ثم وصلت املنّرصة 
النرصانية ونجحت يف  الخريية  القاهرة فافتتحت عدداً من املرشوعات  الشهرية االم تريزا اىل 
اخراج ٥٠ فتاة من االسالم واعلنت ذلك يف مؤمتر اكسفورد، ولهم جهود يف املدارس واملعاهد 

من اجل اسناد االقلية القبطية ضد االكرثية الساحقة  املسلمة.
   ولقد قام البابا شنودة ببناء مئات املدارس يف مرص فضًال عن املدارس االجنبية وانشاء 
جمعيات وكنائس متارس دورها بكل حرية اضافة اىل السفارات االجنبية  فهي اوكار للتنصري 
ألصطياد ابناء املسلمني،  كام انشأوا جامعات رسية متطرفة مثل جامعة الجهاد النرصاين والغريب 

اّن اجهزة األمن تغّض الطرف عن هذه الجمعيات والجامعات وتالحق الشباب املسلم هناك.

املطلب الرابع

اندونيسيا:

تعّد اكرب دولة اسالمية من حيث النفوس اذ فيها اكرث من ٢٠٠ مليون مسلاًم ونسبة املسلمني 
فيها اكرث من ٨٩٪ اما نسبة النصارى فيها فهم ال يزيدون ١٠٪,لذا رّكزوا عليها لفقرها وبعدها  

(١) أنظر أطلس دول العامل اإلسالمي ص ١٠٧.
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اندونيسيا  التثليث هناك،حتى وجد يف  لبث  نهار  ليل  فيها  االسالمية وعملوا   الدول  عن 
التنصري االرزي (الدعوة باسم االرز)والتنصري الطبي واكرث من ٣٠٪ من الشعب دخلهم سنوياً 

٥٠٠ دوالراً تقريباً.
النصارى وعندهم احسن املدارس  التجارية هناك بايدي     هذا  واّن ٦٥٪ من الرشكات 
والتي تخّرج كبار الضباط واوالد الكرباء وهناك رجل اسمه (بييني مرداين) كاثولييك مسؤول عن 

الدفاع واالمن رّشح نفسه  لرئاسة دولة اسالمية بتأييد الغرب له بقوة.
 ٨٠ مقابل  يف  منرص  الف  قرابة٣٠  اي   (٢٧٫٣٢٤ ١٤١٠هـ(  سنة  املنّرصين  عدد  وبلغ     
داعية فقط ارسلتهم الرئاسة العامة لالفتاء يف السعودية وهناك ميزانية للتنصري اكرث من ١٠٠ 
مليون دوالر ومعهم ٢٠ منظمة امريكية و٤٤ منظمة اوروبية ودور نرش وجامعات واذاعات  
واّن  هذا  للكنيسة   وقف  وهي  النصارى  ميتلكها  جوية  اساطيل  وهناك  وصحف  ومطارات 
للمنرصين يف اندونيسيا وحدها ١٧ مطاراً ال يجوز لغريهم استخدامها، وقد قسموها اىل ٤١ 

منطقة و لهم يف كل منطقة مركز رئييس
لتثبيت  عظيمة  األسبق جهود  اندونيسيا  رئيس  السيئة  السمعة  وللجرنال سوهارتوذو     
النرصانية ويّلقب بجرنال الكنيسة, وفيها جزيرة تسمى سمرند فيها معهد عاملي لالهوت الذي 
متكن من تنصري ٦٠٠٠ طالباً وهناك منطقة تسمى ريان تضم ٢٥٠ الف مسلاًم عراة كام ولدتهم 
امهاتهم ال مأوى لهم وال لباس وهم جهلة بدينهم وقد استغلت الكنيسة ذلك فارسلت عدداً من 

الفتيات االجنبيات النرصانيات الاليت يقمن بينهم لغرض تنصريهم وادخالهم يف النرصانية.(١) 
 

املطلب الخامس

ماليزيا

وهي دولة اسالمية صناعية اذ للنصارى جهود تنصريية عظيمة فيها، اذ يقودها االب (سام) 
حيث يدعو هناك اىل مامرسة الدور السيايس ألقامة مملكة الرب يف ماليزيا ويجب عىل النصارى 

مواجهة الفساد االداري والظلم.
 واملسلمون يف ماليزيا عندهم عواقب وعقبات اذكر بعضا منها 

 ١ - التهديد العرقي : فهي دولة  مهّددة االن من ناحية الرتكيب السكاين، فالعامل الصينيون 
الذين هاجروا اىل ماليزيا كرثة كاثرة وبناءاً عليه تغريت ارقام ونسب وجود املسلمني يف هذه 
الدولة ويف والياتها(٢) فهم يريدون زيادة غري املسلمني ليك ال تكون دولة اسالمية وعند ذلك 

يعلنونها دولة نرصانية بعد تيمور الرشقية 

(١) انظر مذكرة التنصري،  ص ٢١-٢٢.
(٢) املصدر نفسه،  ص ٢٢.
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املطلب السادس

الدول املستقلة عن يوغسالفيا

بتطهريعرقي  قاموا  واقليم كوسوفا حيث  والهرسك  البوسنة  اوروبا وهي جمهرية  يف قعر 
للمسلمني  المثيل له يف التاريخ الحديث حيث دمروا يف كوسوفا اكرث من ١٠٠مسجد واصيب 

اكرث من ٢٠٠مسجد بارضار مادية متفاوتة.(١)
حيث قدرت الخارجية االمريكية عدد الذين فقدوا من اهل كوسوفا من الذين كانوا قادرين 

عىل القتال خالل حمالت الرصب بنصف مليون شخص.(٢)  
اضعاف  بثالث  لها  االطليس  الحلف  بعد رضبات  كوسوفا  للمسلمني يف  املجازر  وزادت    

وتصل احيانا  اىل ستة اضعاف املجازر يف البوسنة والهرسك.(٣)
  ولقد وزعت منظامت االغاثة ١٫٢ مليون شخص من كوسوفا عىل ١١٥ بلداً ومل يعد منهم 

اىل بلدهم بعد انتهاء الحرب اال ٣٠٪ فقط.(٤)
   ولقد قدم رجال التنصري الغاثة الشعب املنكوب ب ٣٠ الف طن من العقاقري الطبية 
وصلت البوسنة والهرسك وعند الفحص وجدوها اما انها كانت قليلة الفائدة او عدمية املفعول 
حيث بلغت تكاليف التخّلص منها ٣٠ مليون دوالراً مبعدل الف دوالراً للطن الواحد(٥)  وهم 

يعّدون انفسهم جاءوا الغاثة شعب منكوب  بادوية غري صالحة.وفاسدة او منتهية املفعول 
  ولقد انطلقت من كوسوفا اكرث من ٢٦٣ سيارة وحافلة فبها ما يزيد عن عرشة االف شخص 
اختفت متاماً ومل تصل اىل اية نقطة ومن املرّجح انها ابيت عىل ايدي الصليبيني هناك  يف الطرق 

الخارجية.(٦)
ابائهن  قتل  بعد  املسلامت  الفتيات  عىل  الصليب  حامة  الرصب  وحوش  هجم  ولقد      

وازواجهن فاغتصبوا ما بني (٣٠-٥٠) الف فتاة يف البوسنة.(٧)
   وبعد ان وضعت الحرب اوزارها وجدوا  يف فرتات زمنية متفرقة اكرث من ٥٠٠ مقربة 
جامعية تحوى عىل اكرث من ١٠٠ الف قتيل تقريبا وهذا الخرب أرسله هدية إىل حامئم السالم 

املزعومة من املسلمني واملخدوعني بهم.(٨) 
  فهذه الدول يف اوروبا مستهدفة من قبل حكومات اوروبا ورجال التنصري.

(١) انظر مجلة البيان الصادرة يف  رجب عام  ١٤٢٠هـ  ص٣٤.
(٢) انظر مجلة البيان الصادرة يف ربيع االول عام  هـ١٤٢٠ ص٢٣ نقال عن جريدة  الحياة.

(٣) انظر مجلة البيان الصادرة يف ربيع االخر عام  ١٤٢٠هـ  ص٦٥.
(٤) انظر مجلة االرسة الصادرة يف رجب عام  ١٤٢٠ هـ ص٣٢.
(٥) انظر مجلة االرسة الصادرة يف  رجب عام ١٤٢٠ هـ  ص٣٢.

(٦) انظر مجلة البيان الصادرة يف  ربيع االول عام  ١٤٢٠  هـ ص٢١.
(٧) انظر مجلة االرسة ربيع االول ١٤٢٠

(٨) انظر مجلة االرسة، الصادرة يف  شهر رمضان عام ١٤٢٠هـ  ص٤٥.
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اما دولة البانيا اإلسالمية : فقد كان لها حضها من تلك الجرائم ذكرنا بعضا منها فيام مىض 
اوكرانية  لحوماً  تناولهم  بعد  بتسمم  الباين  مخيم  يف  الجئ   ٢٠٠ اصيب  حيث  من صفحات، 
الوجود  من  والغربية  الرشقية  اوروبا  تطهري  يريدون  فهم  عاماً.(١)   ١١ منذ  الصالحية  منتهية 

االسالمي بطرق شتى والله من ورائهم محيط.

(١) انظر مجلة البيان، الصادرة يف  ربيع االخر عام  ١٤٢٠هـ  ص٢٣.
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املبحث الرابع

أهمية العامل اإلسالمي

املطلب  األول

أهميته ومكانته
إّن العامل اإلسالمي كان سابقا يفيض لبنا وعسال ثم اصبح يفيض غازا ونفطا ويقصد بالعامل 
اإلسالمي هو تلك البقعة املحصورة بني املحيطي الهادي و األطليس أو من نهر التاج يف إسبانيا 
إىل نهر الكنج يف الهند فهو ميتد مسافة ١٢٠٫٠٠٠ كم  من الرشق إىل الغرب من جزر الرأس 
األخرض مقابل األطليس إىل أطراف سومطرة كام يبلغ امتداده من الشامل إىل الجنوب بأكرث من 
سبعة آالف كم يرشف عىل األذرع املائية من البحار واملحيطات ويتحكم يف منافذها،(١) وكل 
من اطلع عىل تأريخه يجد صورا كثرية ملطامع شتى عىل بالدهم مثل القرامطة والزنوج واملغول 
واليهود  واملسترشقني  املستعمرين  جيوش  وأخرياً  والصليبيون  والصفويون  والبوهيون  والتتار 

الصهاينة وآخرها االحتالل األمرييك األخري ألفغانستان والعراق.
ويقول زومير منشئ مجلة العامل اإلسالمي اإلنكليزية وهو يبني فيها رصوحا وآمال شامخة 
البالد  يف  التبشري  إرساليات  لنتيجة  (إّن  قال  حيث  الربوتستانت  املبّرشين  أعامل  عن  يقول 

اإلسالمية مزيتني،مزية تشييد ومزية هدم أو باألحرى تحليل وتركيب).(٢)
وتأيت أهمية العامل اإلسالمي من نواح عدة:

١- من حيث انه مهد الحضارات األوىل يف العامل إذ يذكر العلامء أّن مهود الحضارة يف العامل 
اربعة  أـ وادي النيل يف مرص  ب- وادي الرافدين يف العراق ج- وادي السند يف الباكستان 
التابعة لشبه القارة الهندية انذاك  د- وادي هوانج يف الصني،  فثالثة منها يف العامل اإلسالمي 
وقد نشأت فيها حضارات قدمية، منها الحضارة الفينيقية أو اآلشورية والسومرية والفرعونية 
يف  اإلمرباطوريات  ألغلب  منشأ  فهو  والهندية  والفارسية  والطورانية  والسبئية  والبابلية 

العامل.
٢- يضّم العامل اإلسالمي اكرب خزين نفطي وغازي يف العامل حيث يوجد فيه أكرث من ٧٠٪ والعامل 

أجمع فيه ٣٠٪ فقط.
والسيطرة  البحرية  التجارة  حيث  من  مّر  كام  عالية   مهمة  بحرية  منافذ  عىل  يقع  إنه   -٣
العسكرية مثل قناة السويس ومضيق هرمز وباب املندب ومضيق جبل طارق و مضيق 
الفسفور فهو يرشف عىل البحر األبيض وهو أهم أبحار العامل من حيث القيمة التأريخية 

والتجارية والعسكرية

(١) انظر حارض العامل اإلسالمي،  ص ٢٧.
(٢) انظر مجلة الغارة عىل العامل اإلسالمي، ص٦٥.
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السويس(١)باإلضافة إىل  العصورالوسطى بحرية إسالمية وازدادت أهميته بشق قناة   وكان يف 
البحر األسود وسواحله واألحمر وبحر البنغال وغريها.

٤- حركة النسل  اذ فيه انفجار سكاين يف نسبة املواليد ومل توجد يف أي بقعة يف العامل بل ال 
تقاربه بحيث إّن العنرص الفلسطيني يخيف الكيان الصهيوين املغتصب الذي يهّدد العامل 
الغريب اجمع فهم ألجل هذا يخططون إلبادة العنرص اإلسالمي بأساليب شتى،  فهم مرة 
يعملون عىل إبادة الشعوب بالقصف وتارة بالتصفية الجسدية كام يف البوسنة والهرسك 
وتارة بالتطهري العرقي كام يف كوسوفا وتارة بإثارة الحروب الدولية كام يف حرب الهند مع 
الباكستان والعراق مع إيران والرصب مع البوسنة والهرسك وتارة بإثارة الحروب األهلية 
كام حدث يف لبنان والسودان والصومال وكشمري وتارة بنرش األوبئة واألمراض كام يحصل 
يف دول العامل الثالث، وأخرياً بحمالت التنصري وإخراجهم عن دينهم وآخر ما يف قامئتهم  هو 

التهديد األصويل وصوال إىل التهديد اإلرهايب املعلن عامليا.
٥- صاحب تأريخ وحضارة حيث يجد كل من قلب صفحات التأريخ اكرث عظامء التاريخ منه بل 

ومحّريك التاريخ توجهت أنظارهم إىل هذه البقعة من الرشق والغرب.
الكتب  نزول  بل  الكربى  الساموية  األديان  ومنبع  األرض  إىل  الساموي  الوحي  مهبط  انه   -٦
الساموية كالتوراة واإلنجيل والزبور والقرآن الكريم إىل األرض يف هذه الرقعة الجغرافية 

وهي كذلك قبلة األديان الساموية لليهود والنصارى واملسلمني.
والكربيت  الزئبق  مثل  والسائلة  الصلبة  املعادن  من  عظيمة  أنواع  ثراه  وتحت  أرضه  يف   -٧
والحديد والرصاص واألملاس والذهب والفضة والنحاس والفوسفات والزجاج والكروم  ناهيك 
عن الغاز والنفط وقد عرب عنه الناسك بطرس الذي دعم الحروب الصليبية بقوة فقال عن 
العامل اإلسالمي (انه يفيض عسال ولبنا) يف وقت مل تكن آنذاك معادن ونفط والندري ماذا 
سيكشف يف املستقبل من خريات يف أراضيه. قال مسؤول يف الوزارة الخارجية الفرنسية عام 
١٩٥٢م (العامل اإلسالمي عمالق مقّيد مل يكتشف نفسه حتى اآلن اكتشافا تاما، وهو حائر 
قلق غري راٍض عن وتخلفه وانحطاطه وإن كان يعاين من الكسل والفوىض غري أنه راغب 
يف مستقبل احسن وحرية أوفر وعلينا أن نبذل كل جهودنا حتى ال ينهض ويحقق أمانيه 
ألنه إن فشلنا يف تعويق نهضته فانه يعرّضنا ألخطار جسيمه،ويجعل مستقبلنا يف مهب 
الريح،  إّن صحوة العامل العريب وما يتبعه من قوى إسالمية كبرية نذير بكارثة للغرب ونهاية 

الوظيفة الحقيقية يف قياده العامل).(٢)
أرأيت كيف يحسبون ليقظتنا ألف حساب وكيف يراهنون عىل نهضتنا  لالسف نحن يف 

سبات عميق.

املطلب الثاين

عوامل أّدت إىل واقعنا املعارص 
العامل  نقل  إىل   أّدت  عوامل  مجموعة  هناك   أّن  يجد  اإلسالمي  العامل  لحال  املتأّمل  إّن 

(١) حارض العامل اإلسالمي، ص ٢٧-٢٨  وانظر رصاع القوى العظمى حول القرن اإلفريقي،  ص ٧٦. 
(٢) انظر االقتصاد اإلسالمي، لفتحي الشني،ص ٣٢.وحارض العامل اإلسالمي،  ص ٣٧.
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اإلسالمي من ماضيه املرشق املجيد إىل حارضة األليم وهي تنقسم إىل قسمني :
أ- عوامل داخلية            

ب- عوامل خارجية
أ- العوامل الداخلية: هناك جملة عوامل من الداخل تنخر يف جسد العامل اإلسالمي،اذكر 

أهمها:
شق  يف  املتسللة  الحاقدة  القوى  نجحت  وفرق،حيث  طوائف  إىل  املسلمني  انشقاق   -١  
الصوفية  وانحرافات  الباطنية  وفرق  بالخوارج  ومرورا  سبأ  بن  الله  عبد  من  ابتداءاً  املسلمني 
الغالية أّدت هذه إىل تبديد طاقات املسلمني املادية والعسكرية والفكرية، ومن ثّم أّدت إىل 
افكار وأذهان  أقلقت  التي  املرجئة والجهمية والقدرية واملعتزلة  ناهيك عن  رصاعات دامية 

املسلمني ردحا من الزمن.
٢- اشتغال املسلمني بالفلسفة وعلم الكالم السيام يف العرص العبايس األول،من سنة ١٣٢-

اإلغريقية  اإللهية  الفلسفات  العربية،وترجموا  إىل  والهند  اليونان  علوم  ترجموا  ٢٣٢هـ حيث 
اىل العربية، فدخل العامل اإلسالمي يف رصاع فكري بسبب ذلك  حيث أرسل املأمون إىل حاكم 
صقلية النرصاين يطلب منه أن يبادر بإرسال مكتبة صقلية الشهرية الغنّية بكتب الفلسفة،وترّدد 
يف إرسالها ابتداء فاستشار رجال دولته فأشار إليه املطران األكرب بقوله (أرسلها اليه فو الله ما 

دخلت هذه العلوم يف أمة إال أفسدتها).(١)
فجيء بها وترجمت إىل العربية، فأشغلتهم بأمور جانبية وهامشية وكان ابن املقفع وحنني 
بن إسحاق وثابت بن مرة وغريهم من الذين حملوا هذا العلم وكان القسم األكرب من هؤالء 
النقلة من النصارى الرسيان وبعضهم من اليهود، حيث نقلوه وفق أهوائهم وأكرثهم مل تكن 
غايته البحث بل همهم الدعوة ملبادئهم وتزيني أهوائهم الدينية وإدخالها يف العلوم اإلسالمية 
مع تغيري وتبديل فظهر علم الكالم متسلحا باملنطق مع ذم الفقهاء يف اإلرساف يف بعض مسائل 

علم الكالم.(٢)
٣- االنقسامات السياسية لدول العامل اإلسالمي بعد تعميق روح الخالفات بينهم األمر الذي 
أّدى إىل التصدع يف البناء، ففي القرن الرابع الهجري كان العامل اإلسالمي فيه ثالث خلفاء،الخليفة 
األندلس، حيث  الفاطمي يف مرص، والخليفة األموي يف  العبايس الرشعي يف بغداد، والخليفة 
أّدى كل هذا اهتزاز ثقة املسلمني بالخليفة وهانت عليه الخالفة وكان أن طمع العدو بهم  

فتصّدى

(١) انظر حارض العامل اإلسالمي، ص ٤٣.    
(٢) انظر رشح العقيدة الطحاوية،ص ٧٢ وسري اعالم النبالء، للذهبي  ١١/٥٣٥.
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 العامل اإلسالمي ملواجهة أعدائه،  فتوّقف ذلك املد اإلسالمي ثم اخذ باالنحسار ثم عاد املد 
من جديد  يف عهد الدولة العثامنية، و يف آخر أيامها حملت بذور الضعف من جديد.(١)

٤- بروز الشعوبية: وهو مصطلح يطلق عىل محتقري العرب والذين يصّغرون من شأنهم(٢) 
حيث نشات عىل أيدي مجموعة من اليهود والنصارى واملجوس وبعض العرب الذين اتهموا 
بالتعصب للعرب وكالهام خالفوا روح اإلسالم فدخلت الشعوبية  يف كل امليادين كاألدب واللغة 

والشعر العريب والتأليف.وجوانب آخر.

٥- الباطنية : كانت من اكرب عوامل الهدم من داخل العامل اإلسالمي وقد ضّمت العنارص 
املناهضة لإلسالم مثل اليهودية والنرصانية  والزرادشتية واملانونية، فباضت وفرّخت ألنها عاشت 
العبيدية  الدولة  حكمت  كيف  وإال  عقيدتها  أساس  وجعلتها  التقية  مببدأ  وأمنت  الظالم  يف 
وليبيا  مرص  مثل  دول  خمس  يف  عاما   ٢٨٠ من  اكرث  باطنية  دولة  وهي  بالفاطمية  املعروفة 
ظواهر  يف  يتالعبون  اخذوا  إذ  آنذاك؟  اإلسالمي  العامل  كان  فأين  واملغرب،  وتونس  والجزائر 

النصوص  من االيات واألحاديث ولديهم إشارات وبواطن وأرسار.

 وكل من ارتقى منهم إىل علم الباطن سقطت عنه التكاليف الرشعية  واسرتاح  من أعبائها 
وهكذا تسللوا اىل  التكاليف الرشعية مع إنكار املسؤولية الفردية، وفتحوا  كل االبواب الواسعة  

أمام حرية الشهوات واللذات اإلباحية.(٣)

٦- الصوفية املغالية املنحرفة: وال اعني الصوفية الصافية حيث نشأ التصّوف املنحرف من 
ينبوعني اثنني مختلفني فتالقيا:

من  واول  للعبادة   واالنقطاع  والعزلة  الوحدة  إىل  العباد  بعض  انرصاف   : األول  الينبوع 
زجرهم عليها  النبي صىل الله عليه وسلم يف ذلك فقال (ما بال اقوام ينقلون عّني كذا وكذا 
لكّني أصوم وافطر وأقوم وارقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(٤) وال شك 

انهم اخذوا هذا من رهبان النصارى والبوذ والهندوس وغريهم. 

الينبوع الثاين  :وهو ما رسى إىل املسلمني من أفكار إسترشاقية  وفلسفية،اذ هم يرون أّن 
املعرفة تقذف يف النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النقي وفكرة الحلول اإللهي يف النفوس 
والكيسانية  السبيئة  ظهرت  وقد  النرصاين  والناسوت  الالهوت  علم  من  بعضها  اخذ  حيث 

والقرامطة والباطنية ثم ظهرت يف غلو املتصوفة آخر األمر.(٥)

(١) انظر حارض العامل اإلسالمي،  ص٤.  
(٢) انظر لسان العرب،  البن منظور، ٤٨٢/ ١.

(٣) انظر تلبيس ابليس البن الجوزي، ص، ٦٥وفضائح الباطنية، للغزايل،  ص ٥٥-٥٩.
(٤) الحديث  اخرجه البخارى يف الجامع الصحيح، يف باب اقرؤا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم، ١٩٤٩/٥ ومسلم يف الجامع 

الصحيح،يف باب استحباب النكاح، ٢/ ١٠٢٠، رقم ١٤٠١.
(٥) انظر االسالم يف مواجهة الحركات الفكرية،  د. جميل عبدالله محمد املرصي  ص٤٥.  
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املجتمع ثم يف عهد  لكنها كانت ركنا منعزال عن  العباسيني  الصوفية يف زمن  انترشت  ثم 
واألوهام  الخرافات  انترشت  بحيث  املجتمع،   يف  واستمرّت  منت  حيث  العثامنية  الدولة 
من  لهم  فتصّدى  والقرابني،   والنذور  والقبور  األرضحة  وبناء  الشياطني  واستخراج  واألساطري 
تصّدى وخدع بهم من خدع فهذا االمام  ابن حنبل وابن تيمية وابن القّيم  الجوزية قدميا، 
تصوف  هناك  حال  أية  وعىل  حديثاً،  زهرة  وأبو  الوهاب  عبد  ومحمد  واملودودي  والدهلوي 
معتدل ومتزن صاٍف ينكر كل هذا. وهناك تصوف مشوش مرفوض أدى إىل عواقب وخيمة يف 

املجتمع اإلسالمي قدميا وحديثا  وغالبا موّجه بأياد  أجنبية 

ب - العوامل الخارجية :

 مام الينكر اّن هناك عوامل خارجية لها آثار سيئة  يف اضعاف املسلمني اذكر منها:

١- االستعامر الغريب اذ مل يطل القرن التاسع عرش امليالدي عىل أوروبا حتى كانت الفكرة 
االستعامرية قد سيطرت عىل معظم قادة دول أوروبا،  يصحبها مطامع وأحقاد صليبية قدمية، 
العثامنية مبخطط رهيب أو قبيل سقوطها وهي آخر خالفة إسالمية  الدولة  وما أن سقطت 
كانت حتى جاءت فرتة ميكن أن توصف  بأنها فرتة استعامرية جامحة حيث سعت دول كربى 
لتوسيع ممتلكاتها من دول القارات األخرى وعىل مدى جيل واحد اصبح خمس مساحة أراىض 
الغرباء األوروبيني وهذه رسعة يف  الكرة األرضية وعرش سكانها داخال تحت كنف ممتلكات 

التوسع االستعامري فريدة من نوعها يف التأريخ املعارص.(١) 

العامل  فسقط  التبشري،   وإرساليات  الكنيسة  رجال  دفتيه  بني  االستعامر  هذا  يضم  وكان 
اإلسالمي مع األسف رصيعا جريحا، وقد احتلت أراضيه جميعها باستثناء السعودية. من دول 
شتى تداعت عليه األمم كام تتداعى األكلة عىل قصعتها كام اخرب بذلك  الرسول صىل الله عليه 

وسلم( يوشك أن تتداعى عليكم األمم كام تتداعى األكلة  عىل قصعتها...).(٢)

(١) انظر الحضارة االوروبية يف القرن التاسع عرش،  جفري بروان، ص ١٦٩، والتبشري الصليبي والغزو االستعامري، عبد الفتاح 
احمد،  ص ٩١.

(٢) الحديث اخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، عن ثوبان ريض الله عنه، ١٠٢/٢،  رقم  ١٤٥٢، واحمد يف مسنده،  عن ايب هريرة 
ريض الله عنه، ٣٥٩/٢.(٢) الحديث اخرجه البخاري يف صحيحه يف باب تشبيك االصابع يف املسجد ١٨٢/١ رقم ٤٦٧.ومسلم 

يف صحيحه يف باب تراحم املؤمنني ١٩٩٩/٤ رقم ٢٥٨٥.
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املطلب الثالث

روابط تجمع دول العامل اإلسالمي

هناك روابط تجمع أفراد األمة اإلسالمية عىل اختالف عنارصها وأجناسها ولغاتها وألوانها،  
بعضه  يشّد  املرصوص  كالبنيان  للمؤمن  املؤمن  (اّن  يقول  وسلم  عليه  الله  صىل  فالرسول 

بعضا).(١) 
أسوق لك أيها القارئ الكريم جزءاً من هذه الروابط:

١- توحيد اإلله فالعامل اإلسالمي يوّحد الله تعاىل ويرفض الوثنية أو تعّدد اإللهة وال ينكر هذا 
إال مكابر أو معاند.

٢- وحدة املصادر فالقران الكريم مرجع أسايس ألفراد األمة يف العامل اإلسالمي  وكذلك السنة 
النبوية املطهرة  فال يقّدمون عليها يشء  اخر.

٣- وحدة اللغة وهي ليست للعرب فقط بل للمسلمني جميعا يقول الرسول صىل الله عليه 
فهو  بالعربية  تكلم  فمن  لسان  إمّنا هي  أم  وال  بأب  ليست ألحدكم  العربية  (وإّن  وسلم 

عريب).(٢)
ولوال جهود املستعمرين والشعوبيني يف محاربة هذه اللغة يف شبه القارة الهندية وإندونيسيا 

وماليزيا وإفريقيا ملا وجدت لغة تضارعها انتشارا يف العامل اجمع 
٤- التأريخ املشرتك الذي ينتج عنه وحدة اآلمال واآلالم،  فكل مسلم يتجه إىل اآلخر ويشاركه 
والريموك  وتبوك  بدر  يف  املسلمون  فيها  انترص  التي  باملواقع  يفرحون  فهم  وجدانه،   يف 
سقوط  أو  الشهداء  وبالط  أُحد  يف  حدث  ملا  ويحزنون  جالوت،  وعني  وحطني  والقادسية 
بغداد واألندلس أو ضياع فلسطني وغري ذلك. فهم يشعرون باألىس ملا يحدث باملسلمني يف 
االتحاد السوفييتي وأريرتيا والفلبني وأفغانستان والهند وأثيوبيا وكشمري والعراق والسودان 

وفلسطني ولبنان.وغريها.
بالد  غري  طوعا  لتأريخها  ميالدا  وجعلته  به  واعتزت  فتحها  مبن  افتخرت  بالدا  نعرف  وال 
اإلسالم، خذ مثال مرص لقد  اعتزت بفاتحها عمرو بن العاص والشام اعتزت بفاتحها ايب عبيدة 
وخالد بن الوليد والعراق اعتز بفاتحه سعد بن أىب وقاص، وشامل إفريقيا اعتزت بفاتحها عقبة 

بن نافع وباكستان اعتزت بفاتحها محمد بن القاسم وهكذا دواليك.
٥- وحدة العبادة واملشاعر املقدسة واستقبال قبلة واحدة وليس أدّل عىل ذلك من موسم الحج 
حيث تأيت وفود اكرث من ١٠٠ دولة ويزيد يتجهون إىل البيت الحرام وكذلك رمضان يوّحد 

العامل اإلسالمي يف الصوم يف شهر واحد.

(١) أطلس دول العامل اإلسالمي ص ١٠٧.
(٢) الحديث اخرجه مسلم يف صحيحه،  ٣٤٤٥/٣ رقم٣٢١١.
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بِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن... اآلية{(١)  ٦- وحدة النبوة والرسالة قال تعاىل }آَمَن الرَُّسوُل مِبَا ُأنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّ
أينام اتجهت يف العامل اإلسالمي رغم كل محاوالت إضالل املسلمني وإبعادهم عن دينهم 
عىل  والعطف  الكبري  وتوقري  والعفة  الحشمة  وحق  الجار  وحق  الرحم  صلة  بينهم  تجد 
الصغري ونبذ املنكرات واكل الطيبات وآداب األرسة  املسلمة واملعامالت وال تكاد تجد غربة 
وال تنافر إال بعد قدوم جيوش االستعامر واملنّرصين قال تعاىل }َوأَلََّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم لَْو أَنَفْقَت 
ا أَلََّفْت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َولَـِكنَّ الّلَه أَلََّف َبْيَنُهْم إِنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{(٢) ولقد  َما ِيف األَرِْض َجِميعاً مَّ
ورد عن الرسول صىل الله عليه وسلم (مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 

الجسد الواحد).(٣)

(١) سورة البقرة ايه ٢٨٥.
(٢) سورة  االنفال ايه ٦٣.

(٣) الحديث متفق عليه اخرجه البخاري يف صحيحه، يف باب رحمة الناس بالبهائم،  ٢٢٣٨/٥ رقم ٥٦٦٥، ومسلم يف صحيحه، 
يف باب تراحم املؤمنني ٤، /١٩٩٩ رقم
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املبحث الخامس

األقليات اإلسالمية يف دول غري إسالمية

ال ميكن ضبط عددهم بشكل قطعي وذلك الّن الدول الكافرة ال تعطي إحصائية دقيقة 
عنهم وال عن عددهم بل تعمل عىل إبادتهم يف صمت مطبق وخذ مثًال عىل ذلك:

املطلب االول

الصني الشعبية

يف سنة ١٩٢١ م أي ١٣٥٠هـ ذكر رئيس البعثة الصينية باالزهر لجريدة األهرام املرصية أّن 
عدد املسلمني يف الصني هو٥٠ مليونا،وذكر العقاد أّن الصحف األردنية تلقت برقية من الجامعة 
اإلسالمية بالصني أثناء حرب اليابان مع الصني تشري إىل أّن هذه الجامعة تتكلم بلسان ٥٠ مليون 

من املسلمني هناك.

قّدر عددهم بحوايل ٤٨ مليون  اإلنكليزية  الطبعة  السنوي سنة ١٩٤٠  الصني  و يف كتاب 
مسلام من مجموع سكان الصني آنذاك سنة١٩٤٩  الذي بلغ  ٤٦٠مليونا أي إّن نسبة املسلمني 
١٠٫٤٪ ويف أول إحصاء لسكان الصني تحت الحكم الشيوعي سنة١٩٥٣ قّدر عددهم يف الصني 

ب ١٠ماليني من مجموع ٥٨٦ مليونا صينيا.
مسلام  ٥٠مليونا  كانوا   م   ١٩٣١ سنة  ففي  املاليني؟  عرشات  ذهبت  أين  ترى   فانظريا 
ويف سنة ١٩٥٣م صاروا ١٠ ماليني فقط  فكيف يعقل هذا من يحرتم عقله وهو يقرأ هذه 
اإلحصائيات الكاذبة وامللفقة. والحق أّن ١٠٪ من نفوس الصني هم مسلمون فإذا بلغ عددهم 
فاّن نسبة املسلمني تصل إىل ١٢٠ مليون  مثال سنة١٩٩٥ ١٫٢٠٠ مليار ومائتي مليون صيني 

مسلام.عىل اقل تقدير.

املطلب الثاين

االتحاد السوفييتي سابقا
حينام استوىل الشيوعيني عىل الحكم سنة ١٩١٧م رفض زعامء املاركسية الجديدة املهادنة 
مع املسلمني يف حني أكد زعامء الشيوعية لينني واستالني يف سنة١٩١٧ م عىل أّن ثورتهم تكفل 

حرية
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 العقيدة واملحافظة عىل العادات وتقاليد الشعوب اإلسالمية. ثم اتضح كل هذا مراوغة 
و كان حربا عىل ورق،  وحني عقد املسلمون  مؤمترا إسالمياً يف موسكو سنة ١٩١٧م وحرضه 
٩٠٠ مندوبا من بينهم ٣٠٠ من علامء املسلمني و كان الهدف هو املطالبة باالستقالل يف األمور 
الدينية وأن يتّم تعيني املفتي عن طريق االنتخابات ال عن طريق السلطات الروسية ومل تنفذ 

طلباتهم.

ومن الجدير بالذكر كان يف روسيا القيرصية ٢٤٫٣٢١ ألف مدرسة إسالمية وكانت الشعوب 
تكتب لغاتها بحروف عربية(١) فلام جاء الشيوعيون استبدلوها بالحروف الروسية حيث شّن 
الروس السوفييت حربا معلنة عىل الوجود اإلسالمي و تّم إبعاد الشعوب االسالمية  اىل اطراف 
سبرييا  وعن صنع القرار فألغيت املحاكم اإلسالمية سنة ١٩٢٦م و منعت كل األنشطة العربية 
وتّم القبض عىل مليون ونصف مسلم وبدأت حملة إغالق املساجد ففي سنة ١٩٢٩ أغلقوا 
١٠ آالف مسجداً واكرث من ١٤ ألف مدرسة إسالمية يف أنحاء اإلتحاد السوفييتي والغوا الرتاث 
القيرصية ٢٦٫٢٧٩ مسجدا ويف سنة ١٩٤٢أعلنت  اإلسالمي إال ما ندر. يف حني كان يف روسيا 
جريدة الحرب السوفييتية أّن عدد املساجد يف االتحاد السوفييتي ١٣١٢ مسجداً فقط فأين 

الباقي.؟(٢) ال شك أنها هدمت ودّمرت متاما وحّول بعضها إىل متاحف اثرية.

املطلب الثالث

الهند

اغلبها  وكان  الهندية،  القارة  شبه  عليها  يطلق  ما  يوما  كانت  التي  الشاسعة  األرض  تلك   
اربا  وفصل عنها بنغالدش  مسلمني فلام جاء االستعامر اإلنجليزي – الربيطاين – قطّعها إرباً 
وباكستان وكشمري وجعل املسلمني فيها أقلّية واعطى مقاليد الحكم فيها العدائهم الهنوس،  
وهناك تعتيم إعالمي عظيم  حول عددهم وإحصاءاتهم فال يعرف بالضبط نسبتهم وعددهم، 

حيث  تقّدرهم  بعض املصادر بـ٢٠٠ مليون مسلاًم وقيل اكرث من ذلك.

ومنها  دينية  منها  والسيخ،  والهندوس  املسلمني  بني  الربيطاين  خالفات  االستعامر  وأوجد 
يثور بني  الذي  املستفحل  العداء  االتهام يف  أصابع  اجتامعية وغري ذلك. وتوّجه  عرقية ومنها 
الحني واآلخر بني الهند والباكستان إىل الغرب ألنه هو يحركها وهو املستفيد من تلك املعارك 

الدامية وكام يقال إذا عجزت عن معرفة املّتهم الحقيقي فابحث عن املستفيد.

(١) انظر املوسوعة الجغرافية للعامل اإلسالمي، ص ١٤/٣٣٨.
(٢) انظر املصدر السابق، ٣٠٣ و١٤/٢٠٢.
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جدول رقم (٣)

األقليات األسالمية يف قارة  آسيا (١)

عدد السكان الدولةالرقم
١٩٩٠ الف 

نسمة

عدد املسلمني 
الف نسمة

نسبة املسلمني 
٪

٢٩٠٩٣٩٥٥٢٧٨١٩االتحاد السوفييتي (٢)١
١١١٢٠٠٠٨٨٩٦٠٨الصني٢
٨٢٤٨٨٥٩٨٩٨٦١٢الهند٣
٥٦٦٧٧٦٨٠١١٢تايالند٤
١٧١٠٨١٣٦٩٨سرييالنكا٥
٤١١٨٦١٦٤٧٤بورما٦
٤٠٢٤٦٠١٫٥الووس٧
٨٢٤٦٢٠٦٢٫٥كمبودية٨
٦٦٥٧٣١٣٣١٢فيتنام٩
٢٦٩٩٤٥٩١٧سنغافورا١٠
٦١٤٨٣٦١٤٨١٠فليبني١١
٢٢٩٣٩١٠٫٠٠٥كوريا الشاملية١٢
٤٣٦٠١١٣٠٫٠٣كوريا الجنوبية١٣
١٢٣٩٤٢٢٥٠٫٠٢اليابان١٤
١٤٢٠٧١٥بوتان١٥
١٨٩١٠٥٦٧٣نيبال١٦
٢٠٣٢٣٤٠٠٫٢تايوان١٧
٥٨٢٣٢٩٠٫٥هونغ كونغ١٨
٥٢٤١٠٫٣مكاو١٩
٧٣٨١٤٠١٩قربص٢٠
٢١٥٠٦٤٣منغولية٢١
--٣٧٠٠بابوا غينية الجديدة٢٢

٢٧٢٩٨٩٠٢٦٢١٩٦٩٫٦املجموع

(١) مبا فيهم الوحدات االسالمية السالفة الذكر، وامنا افردت هذه الوحدات بالبحث لنسبة املسلمني املرتفعة فيها.
(٢) ذكرت نسبة املسلمني يف االتحاد السوفيتي كله بقسميه اآلسيوي واألوريب.
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جدول رقم (٦)

األقليات اإلسالمية يف قارة  أوروبا
عدد السكان ١٩٩٠ الف الدولةالرقم

نسمة

نسبة املسلمني ٪عدد املسلمني الف نسمة

٢٣٩١٥٣٨٢٦١٦يوغسالفية١

٨٩٩٨١١٧٠١٣بلغارية٢

١٠١٤٥٢٠٣٢اليونان٣

--٢٨ليشتنشتاين٤

٥٧٤٠٧٢٠١٠٫٣٥ايطالية٥

--٢٣سان مارينو٦

٣٩٣٢٢١١٨٠٫٣اسبانية٧

١٠٤٩٣١٦٠٫١٥الربتغال٨

٣٠٣١٠جبل طارق٩

--٥٧اندورة١٠

٥٦٣١٩٢٥٣٤٤٫٥فرنسة١١

--٢٩موناكو١٢

٢٣٢٠٦٢٣٠١رومانية١٣

١٠٥٥٤٥٠٫٠٥هنغارية١٤

١٥٦٦٤٢٠٫٠١٣تشيكوسلوفاكية١٥

٣٨٢٥٧١٩٠٫٠٥بولندا١٦

٧٧٠٥٢١٥٤١٢املانيا١٧

٧٥٨٧٨٦١٫١٣النمسا١٨

٦٦٨٠٣٢٠٫٤٨سويرسة١٩

٤٩٩٢١٫٥٠٫٠٣فنلندة٢٠

٨٤٥٠٢٢٠٫٢٦السويد٢١

٥١٣٥١٨٠٫٣٥الدمنارك٢٢

٤٢٣٢٨٠٫١٨الرنويج٢٣

٢٥٢٠٫٠٥٠٫٠٢ايسلندة٢٤

١٤٨٩٣٣١٣٢٫١هولندة٢٥

٩٨٦٧٢٤٧٢٫٥بلجيكا٢٦

٣٧٥٢٠٫٤٣لوكسمبورغ٢٧

٣٥٧٣٢٠٫٠٦٦ايرلندة٢٨

٥٧٢٩١١١٤٦٢بريطانية٢٩

٣٥١٣٩١١مالطة٣٠

٤٩٥١٧٧١١٧٨٤٫٥٥٢٫٣٨املجموع
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املبحث السادس

األقليات غري املسلمة يف العامل اإلسالمي
العامل اإلسالمي يضم بني دفتيه مسلمني وغري مسلمني: فاملسلمون يف العامل اإلسالمي كام مّر 
تبلغ نسبتهم يف العامل اإلسالمي ٨٥٪ وترتفع بالشطر اآلسيوي إىل ٩٢٪ بينام تنخفض يف الشطر 

اإلفريقي إىل ٧٥٪ و تختلف نسبة املسلمني من دولة إىل أخرى عىل النحو اآليت:
١- دول كل سكانها مسلمون كالسعودية و جزر املالديف.

٢- دول نسبة املسلمني فيها بني ٩٠-٩٩٪ مثل قطر،سلطنة عامن و اليمن وتركيا،و أفغانستان، 
والعراق والصومال وباكستان وليبيا والبحرين والكويت و مرص واألردن.

٣- دول نسبة املسلمني فيها ما بني ٨٠-٩٠٪ مثل سوريا و بنغالدش والنيجر ومايل و كامبيا 
و تشاد والسودان.

٤- دول ترتاوح نسبة املسلمني فيها  مابني ٧٠-٨٠٪ مثل سلطنة  بروناي ونيجرييا.
٥- دول ترتاوح نسبة املسلمني فيها ما  بني ٦٠-٧٠ ٪ مثل تنزانيا وغينيا وسرياليون.

٦- دول ترتاوح نسبة املسلمني فيها ما بني ٥٠-٦٠٪ مثل ماليزيا ولبنان وأثيوبيا والكمرون 
والجابون وغريها.

أما الرتكيب الديني يف العامل اإلسالمي بالنسبة لغري املسلمني فإّن املتأمل يجد اتباع الديانات 
األخرى مثل النرصانية واليهودية والديانات الوضعية األخرى يتفاوتون بدرجة كبرية أو صغرية 
اكرث من ١٤٫٥٪ هم غري مسلمني بقطنون بني   إذ هناك  يف أجزاء عديدة وشاسعة يف أرجائه 

سكان العامل اإلسالمي  ويعاملهم املسلمون عىل مر التأريخ بكل ادب وخري وموّدة وهم:
بالجانب  إذ يوجد ٥٫٨٧٪  العامل اإلسالمي  النصارى: ونسبهم حوايل ٧٪ من جملة سكان   (١)
اإلفريقي بينام ينخفضون يف الجانب اآلسيوي بنسبة ١٫٢٨٪ واكرث ما يتواجدون حول حوض 
النيل بنسبة ٢١٪ وغرب إفريقيا ورشقها بنسبة ١٥٪ بينام يتواجدون يف آسيا. بنسب متفاوتة 
حول رشق آسيا بنسبة ٣٪ ويف الهالل الخصيب ٩٪  وما حولها من بالد الشام وشبه القارة 

الهندية بنسب قليلة.
(٢) اليهود: كان عددهم يف العامل اإلسالمي سنة ١٩٩٤م ٤٫٤ ماليني بنسبة  ٠٫٣٨٪ حيث يسكن 
معظمهم يف ارض فلسطني املغتصبة.وكانت لهم تجمعات يف معظم الدول العربية وتركيا 
وإيران قبل احتالل فلسطني و لكن سبب الهجرة إىل فلسطني املغتصبة قلت أعدادهم ومل 

تبق إال مجتمعات صغرية تعّد باآلالف متناثرة يف ربوع العامل االسالمي.
(٣) الوثنيون: يشكلون أعدادا كبرية من الديانات املختلفة ويتواجدون يف اطراف  العامل اإلسالمي 
يف الغابات املدارية يف جنوب رشق آسيا وجنوب إفريقيا حيث تقل أعدادهم من سنة إىل 

أخرى
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 لصالح اإلسالم والنرصانية معاً. وال يخلوا قطر إفريقي منهم ما عدا مرص واملغرب وجزر القمر 
وهم ميثلون نسبة ٢٫٩١٪ من سكان العامل اإلسالمي. 

(٤) الهندوس: تبلغ نسبتهم ١٫٩٨٪ من جّل سكان العامل اإلسالمي ويعيش معظمهم يف األطراف 
الرشقية من الشطر اآلسيوي يف بنغالدش وإندونيسيا وماليزيا والهند وغريها.

(٥) البوذيون: تبلغ نسبتهم اقل من ٢٪ يف جنوب رشق آسيا يف إندونيسيا وماليزيا و الفلبني 
والهند وغري ذلك.(١)

قلة  والوجوديني وهم  ملة.كاملالحدة  أو  إىل دين  ينتمون  أصًال وال  له  وهناك من ال دين 
زوال  بعد  فشيئا  شيئا  يتالىش  والوجودي  االلحادى  الفكر  وبدأ  عن٢./.تقريبا  نسبتهم  التزيد 

امرباطورية االتحاد السوفيتي وهذه نهاية اغلب االفكار الجاهلية والدخيلة. 

(١) انظر املوسوعة الجغرافية للعامل اإلسالمي،  ص١٥/٣٩٦-١٥/٤٠١.
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الخامتة

وتشتمل عىل ما ييل:

أ   -  نتائج البحث اإلجاملية.

ب - املقرتحات والتوصيات.

ج  - ترجمة الخامتة باللغة االنكليزية.
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الخامتة

أسال الله تعاىل حسن الخامتة إنه ويل ذلك والقادرعليه

و تتكون من قسمني: أ- نتائج ب-  توصيات

أ - نتائج البحث

ما قدمناه من فصول سابقة ال يعدو أن يكون رصداً لواقع األمة اإلسالمية التي تعيش اليوم 
مرحلة تخلف شديد وانحسار لقيم الحضارة اإلسالمية يف بعض جوانبها ذاك ألّن األمة ترقد يف 
ظل أنظمة استبدادية بينام الغرب نراه اليوم يعيش حياة الحرية والدميقراطية  ولو شكليا كام 

يزعمون. 
إّن إنقاذ البرشية وهدايتها إىل الدين الحق امر شاق وما زال األمل يحدونا يف أن يثوب 
املسيح  دين  يدرسوا  وأن  موضوعية  دراسة  اإلسالم  دراسة  إىل  الكنيسة  رجال  من  املخلصون 
السالم  عليه  املسيح  بالسيد  ألصقه  بدين جديد  بولس ألنه جاء  قبل قدوم  بتجرّد،  الحقيقي 
مع  لهم  إذ صاغ  الكثيفة  الظالم  أتباعه من خالل حجب  من  املاليني  برىء وخدع  منه  وهو 
غريه أفكار سقراط وأرسطو وأفالطون فأدخل بعضها يف دين عيىس عليه السالم،  أننا نأمل أن 
تكشف أباطيل بولس ومنظومته الالهوتية والعودة إىل نرصانية املسيح املوّحد ال تأليه ألحد 
سوى الله  تعاىل، فإجالل الله حق قدره امر حتمى بال صلب وال فداء و تقّدر الرسل وتنزههم 
عن الفواحش والقتل وغريها ولو حدث هذا القتنعوا بأّن اإلسالم هو الحق و ال حق غريه ولقد 
توّصلت إىل نتائج هامة أرجو ان تكون قد اجابت عىل كثري من التساؤالت املطروحة  أجملها 

مبا يأيت: 
التنصريي للعامل اإلسالمي يقوم عىل أساس تزييف الحقائق ومتويهها ولقد تنّبه  إّن الغزو   •
علامء األمة ومفكروها لذلك فعملوا عىل كشفها أمام املأل حيث يعلنون أّن محمداً (صىل 
الله عليه وسلم) هو العدو األول للمسيح عليه السالم وكل من قرأ سرية الرسول محمد 
مشكاٍة  من  خرج  واحد  نور  وهام  للمسيح  محّباً  كان  أنه  يجد  وسلم)  عليه  الله  (صىل 

واحدة.
إّن محاربة الرسول محمد صىل الله عليه وسلم  سنة مّطرده وسبيل موروث عرب القرون   •
والعقود وأن املحاربني له ملة واحدة هدفهم الصد عن سبيل الله فالباطل ال يهدأ  وال يفرت 
عن  الحق أال بيقظة املؤمنني وأّن قوى الباطل قدميا وحديثا حارضا ومستقبال تعمل جاهدة  
ملحاربة االسالم  بشتى األساليب ملا فيه من رضرعليهم محقق او كام يتصورون لذا فهم 
ال يحرتمون عهدا وال ميثاقا واغلب ما أبرموه من عقود عرب التأريخ نقضوها فعىل الذين 
الرساب  وراء  انكم واهمون كمن يجري  لهم  نقول  السالم معهم  وراء معاهدات  يلهثون 

يحسبه الجاهل ماءا أو كمن ينحت يف صخر أو يحرث يف بحر.
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إّن النصارى شّوهوا فكرة االله الحق فعيىس عليه السالم كان رشقيا ولد يف الرشق وآمن به   •
الرشقيون ومنهم بعض القبائل العربية ففهموا رسالته وعرفوا دينه فلام آمن به االوروبيون 
اعطوه  ولكنهم  وصفاءه  فطرته  دينه  من  يأخذوا  ومل  اليهم  نقلوه  ولكن  اليه  ينتقلوا  مل 
من وثنيتهم وماديتهم تعقيدها وجفاءها و تعّصبوا للمسيح وهو نبي التسا مح واقتتلوا 
وهو دين اإلخاء وتناكروا وهو نبي السمو والرأفة واعرضوا عن العبادة والتذلل وهو نبي 

الخضوع والتبتل.

آلرائهم  واضحاً  اضطراباً  واالستعامر  والتنصري  االسترشاق  دراسات  معظم  يف  الحظت   •
ومعارضتها، و يف اغلب األحيان بعدها التام عن روح البحث العلمي النزيه مام يوحي بال 
شك عىل أّن تلك اآلراء والنظريات والفلسفات الحديثة مبنية أساسا عىل الباطل والعقائد 
الفاسدة و إّن كثرياً من الكهنة والرهبان يشنون حرباً وغارة جديدة عىل التوحيد والقرآن 

الكريم واإلسالم.

يلصقونها  ومكذوبة  مصنوعة  وروايات  خرافات  عىل  يعتمدون  التنصري  رجال  معظم  إّن   •
يف  السم  يدس  كام  علمية  وحقائق  نظريات  شكل  عىل  ويدّسونها  اإلسالم  ونبي  باإلسالم 

العسل. 

منها  و كل  واحدة  لعملة  أوجه مختلفة  كلها  والتنصري واالسترشاق  االستعامر  أّن  تبني يل   •
يعمل لخدمة الكنيسة ورجال التنصري ويرفعون شعارات المعة والفتات براقة. 

إّن رجال الكنيسة لهم تأريخ أسود يف أوروبا حيث قتلوا العلامء وقّيدوا املدينة وأحرقوا   •
آالف الكتب يف شتى العلوم وحاربوا الفكر والحرية ومل تستطع أوروبا  حسم رشورهم إال 
بعد أن أصدرت حكاًم ال رجعة فيه بإقصاء الكنيسة عن الدولة واالقتصاد والسياسة والعلم 
واملجتمع وكل نشاط له وزن هام،  وحرصوها يف جدرانها األربع فقط وتّم تقليص دور البابا 

يف أمور شتى ثم سلكت اوروبا بعد ذلك طريق التطور املادى والتكنلوجى وغريه.

الله  والرسول (صىل  الكريم  والقرآن  لإلسالم  والطعونات وجهت  الشبه  إّن هناك عرشات   •
عليه وسلم) فقمت بدحضها وتفنيدها وأوضحت أّن اإلسالم ال ينهزم أبداً يف ميدان متكافئ 
و كل ما نزلت به من كوارث أمنا بسبب ذل الدعاة واستبعاد الهداة بالحديد والنار مستغلني 
األوضاع االقتصادية املضطربة وال ميكن لنا أن نحّصن ثغورنا ما بقيت الخيانات واملجامالت 

عىل حساب العقيدة واملبادئ.

اتضح يل أّن التجارة واالقتصاد رشيان أبهر لرجال التنصري وقد أوضح ذلك الرئيس األمرييك   •
بنيامن هارييون إذ قال ( إّن عىل كل مبّرش ان يهتّم بالتجارة، وكل تاجرهو جمعية تبشريية 
مركزة وأّن املبرش يقّدم للتجارة الفرصة والتوجيه وأنه مينحها ميادين جديدة ففي أعقاب 

املبّرشين جاء دور التجار واملستعمرين).(١) 
(١) انظر التنصري واالستعامر يف أفريقيا السوداء ص ٢٢٤.
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النرصانية الحقيقية مل تطبق ابدا، ذاك ألنها مل يتهيأ لها أن تصل ساملة إىل أيدي سليمة بل   •
ُحرّفت وبّدلت ووصلت إىل يدي منحرفة مشبوهة، فأنعزلت عن الحياة وأصبحت داخل 
الالهوت  الكهنوت وعلامء  الباباوات ورجال  الباقية يتحرك حسب رغبة  الكنائس والبقية 
الذين أعتربوا أنفسهم ظّل الله يف األرض كام يزعمون.  فالكنيسة اليوم تزاول سلطانها عىل 
القلوب واملشاعر فقط دون العقول وقد أحتجز الكهنة ألنفسهم ملكوت السامء وأحتكروه 
فال يدخلون فيه إال من ريض عنهم ورضوا عنه،  أما اآلخرون فهم محرمون من الرضوان وما 

صكوك الغفران وقرارات الحرمان إال دليل عىل ذلك.       
ذكرت يف البحث أّن املسلمني ينصفون السيد املسيح عليه السالم وأّن املسيحية الصحيحة   •
دين توحيد وأّن عيىس عبد الله ورسوله أرسله الله تعاىل  إىل بني إرسائيل خاصة، واألناجيل 
وثيقة  أصدر  الكريم  بالقرآن  ثابت  هو  كام  اإلسالم  وأّن  ذلك.  بعض  تثبت  اآلن  املتداولة 
براءة للسيدة مريم العذراء والدة املسيح ورّد عىل أكاذيب اليهود الذين طعنوا يف طهارتها 

وعفافها. 
 اجل اّن طابع دين املسيح عليه السالم الزهد والرضا عن الله تعاىل بكل ما قّدره من كفاف 
العيش وأّن املتأّمل يف دراسة األناجيل اليوم يرى اختفاء إنجيل عيىس عليه السالم الحقيقى 
وكان عمًال مقصوداً وأّن بولس الرسول عمل عىل تشويه النرصانية األوىل وحّطم تعاليمها 
وحرّف إنجيلها. كام أّن املسيح بّرش بنبوة محمد (صىل الله عليه وسلم)كام جاء يف األناجيل 

األوىل. 
ويثبت بعض الباحثني أّن إنجيل برنابا هو من بقايا اإلنجيل الحقيقي الذي اختفى وقد قامت 

الكنيسة بإحراقه وعدم االعرتاف به. 
ذكرت أّن أساليب وأهداف التنصري ملتوية فيام بينها بشكل مسهب مع بعض التعليقات   •
فلام عجزوا عن مغالبته حاولوا  اخرتاقه ليقوضوه من داخله  فهم يحاربون اإلسالم دامئاً 
فابطل الله كيدهم، فاملنّرصون يقولون بوجوب محاربة القران الكريم من خالله ال بالتهّجم 

عليه من خارجه. 
فاإلسالم هو أكرث األديان الساموية املوجودة تنافساً للنرصانية يف املجال االجتامعي والسيايس   •
واألخالقي والعقائدي وهو الدين الوحيد الذي حمى التوحيد الحقيقي يف مصادره األصلية، 
أما النرصانية فأنها ال تناسب العقل وال الفكر البرشي يف كثري من صورها وكل من خدعوهم 

من الذين تنرصوا  ال يعرفون إال القليل جداً عن اإلسالم األصيل.
تبنّي من خالل البحث فساد عقائد النصارى ورجالهم وكنائسهم وذكرت صوراً وإحصائيات   •
موثقة عنهم،  فالكنيسة راحت تفرض عىل الناس رضائب عالية فالعشور واألوتاوات التي 
تحارب بها امللوك والعصاة املتمردين عىل تعاليم الكنيسة  دليل عىل ذلك، و هناك لون آخر 
من السلطان املفروض عىل العباد والخضوع املذل لرجال الدين وهو السجود عىل األرض 
املوحلة بالطني احيانا واالنحناء لهم عند مرور واحد من رجال الكهنوت. وللكنيسة لون آخر 
من سلطان الحرمان ملن يخالفها أو التعذيب النفىس والجسدى حتى املوت وآخرها مهزلة 

صكوك
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 الغفران الشهرية يف التأريخ الحديث والتي حّولت الدين النرصاىن  إىل مهزلة وسخرية كام ذكروا 
هم قبل غريهم. 

ذكرت يف ثنايا البحث املوقف املخزي للكنيسة ورجالها ضد العلم والعلامء حيث أحرقوا   •
وقتلوا الكثري منهم مع حرق آالف الكتب، فنشأ رصاع بني الكنيسة والعلم فكبتت الحريات 
االرض  يف  الله   باب  متثل  وأنها  الرحمة  منقذ  متثل  الكنيسة  أّن  بحجة  والخاصة  العامة 
فألجمت األفواه وعطلت األفكار فثار الناس عىل طغيان الكنيسة فتولد تيار إلحادي يحقد 
عىل كل  دين بسبب ترصفات الكنيسة ضد العلم. فعاد الناس إىل تأريخهم  االول قبل قدوم  
الرشيعة  والعقيدة عن  الحياة  الدين عن  ففصلوا  والروماين  اليوناين  الرتاث  املسيحية من 
وعزلوا الكنيسة عن حياتهم وحرصوها يف أركان جدرانها األربع ال سيام بعد صدور كتاب 
دارون – أصل األنواع سنة ١٨٧١ م حيث أحدث زلزاالً شديداً يف أوربا ففّضلوا االنتساب إىل 

القردة بدالً من الكنيسة. 

تبنّي أنهم يدخلون الناس بالقوة واإلكراه أحياناً العتناق النرصانية متبعني أقبح األساليب يف   •
ذلك، وهم ال يخجلون عندما يتحدثون عن القرس واالكراه عند املسلمني الذي رفضه اإلسالم 
{(١) والذي أعترب  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن َقد تََّبنيَّ قبل أربعة عرش قرناً  قال تعاىل }الَ إِْكرَاَه ِيف الدِّ

فتنة اإلنسان عن دينه أشد من القتل، قال تعاىل }َواْلِفْتَنُة أََشدُّ ِمَن اْلَقْتِل{.(٢)

عرف عدونا ّرس قونا فسعى قدمياً وحديثاً إىل تحطيمها والنيل من السواعد التي أخذت   •
وأبلوا بالءاً حسناً يف ذلك ونحن  تشيد ما هدم من رصح اإلسالم ليك يبقى شامخاً عزيزاً 
عرفنا ّرس ضعفنا فلنعمل عىل إزالته،  وعلمنا قوة الغرب وجربوته فلنعمل عىل تهدميه كام 
يفعلون  هم بنا،وعرفنا أساليب التنصري فلنعمل عىل وضع العراقيل أمامها ومتزيقها، وال 
بد من العمل الجاد عىل أبطال تحقيق أهداف املنّرصين بكل ما أوتينا من قوة. والتأريخ 
اإلسالمي ميلء يف كثري من جوانبه باملخططات الصهيونية والنرصانية ونفذت بطرق مدروسة 
مام أسهمت بتشويه كثري من معامله وخصوصاً فرتاته الالمعة ومع األسف أسهم الكثري من 

مفكرينا باالنبهار بهم وبحسن الظن بهم.

أظهرت يف ثنايا البحث عقيدة التثليث عند النصارى وأّن هذه العقيدة متناقضة مع العقل   •
وما ثبت من وجوب وحدانية الله سبحانه وأّن القول بها ال محالة يؤدي إىل القول بتعدد 
القدماء ووجود ثالثة أشخاص مهام أطلق عىل هؤالء الثالثة من مسميات الجوهر واألقانيم 

فهو مرفوض عقًال ونقًال.

عرضت عقيدة النصارى يف ألوهية املسيح وفندت ما لديهم من أدلة وشبه موضحاً تهافتها   •
وعدم صالحيتها لالحتجاج مع تفنيد عقيدة الخطيئة والفداء ذاكراً األدلة النقلية والعقلية 

(١) سورة البقرة آية ٢٥٦.

(٢) سورة البقرة آية ١٩١.
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عىل فسادها وعدم وجود ما يّربر القول بها أو الدعوة إليها. وكذلك فند ت القول بألوهية 
روح القدس – جربيل عليه السالم  اذ هو مخلوق ال يختلف عن املسيح عليه السالم. 

فندت قضية صلب املسيح عليه السالم واثبت فساد من قال بها باألدلة النقلية والعقلية   •
وكفر من أدعى ذلك بنص القرآن  الكريم وبراءة السيد املسيح من ذلك كله فهو انحراف 

أدخل إىل دين النصارى.

إّن التنصري ظاهرة قدمية مرت مبراحل عدة كانت البداية الدعوة إىل النرصانية ثم خرجت   •
وانتقلت من مجرد إدخال غري النصارى يف النرصانية إىل أن أصبحت إخراج املسلمني من 
إسالمهم أو نزع ثقة املسلمني بدينهم ورسولهم ويف أحيان كثرية يكون هذا بقوة السالح 
لكن املسلمني عىل مر التاريخ مل يقفوا مكتويف األيدي – رغم الجراح النازفة – بل عمدوا 
عىل مقاومة التنصري عىل كل املستويات ويف كل األصعدة ومن نواح عدة وسدو طرقاً وسبًال 
كثرية كانت تؤدي إىل التنصري يف أزمنة وأمكنة متفرقة ولكن كانت ضعيفة وبجهود فردية.

بني  الرصاع  وسيظل  تتوقف  لن  التنصريية  الحمالت  أّن  وهي  نتيجة  إىل  يصل  املتأمل  إّن   •
الفريقني مستمرا وإذا مل يتنبه املسلمون للخطر العظيم فستحدث ثغرات كثرية وكل من 
أطلع عىل جهود رجال التنصري قبل ٢٥عاماً مثال فسيجد أنها أحسن حاالً من قبل ٥٠ عاماً 
وآخرها مؤمتر كلورادو ال سيام بعد الحرب الباردة ومن املحزن هناك أيضاً تنافس فضيع 
بني طوائف النصارى الكاثوليك والربوتستان عىل جلب أكرب عدد من األنصار لكنائسهم من 

املسلمني.

كان الله يف عون  السيد املسيح عليه السالم مع هؤالءالذين تخلوا عنه باعرتاف كتبهم بعد   •
أن اتهم   باملعجزات والخوارق بقدرة الله فتنكّبوا الرصاط ورفضوا دعوته وحاولوا قتله.

إّن طائفة من بني ارسائيل قد آمنو بدعوته ورسالته وهم أصفياؤه الحواريون وهم قلة   •
وسارت عىل دربهم طائفة من أتباعهم بعد فراقه ويطلق عليهم باملوحدين ثم انقرضت 

هذه الطائفة واندرست معاملها.

التثليث هو املدعو بولس  التوحيد اىل  إّن أكرب معول هدم يف تحريف ديانة املسيح من   •
الرسول  الذي يبدو انه  تظاهربها كذبا وأراد هدمها من داخلها فنجح يف ذلك أمّيا نجاح 
فأدخل جملة من العقائد املنحرفة يف ديانة املسيح ويجدها القارىء يف  ثنايا هذا البحث.

إّن اتباع املسيح الحقيقيني قاوموا وثبتوا أمام عدوين رشسني األول الرومان الوثنيون والثاين   •
اليهود الحاقدون كالهام لعب دورا يف اضطهاد النصارى يف حياتهم االجتامعية والسياسية 
الفرق  ذلك  بعد  فانترشت  الحقيقي  األنجيل  ضياع  يف  سببا  وكانوا  والفكرية  واألخالقية 

والرهبانية وغريها.

إّن النصارى استبدلوا باآلنجيل الحقيقي أناجيل أربعة وهى  اشبه ماتكون بكتاب مذكرات   •
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أى سند  لها  إلهي وليس  بتأييد  أنها كتبت  واقواله ووصاياه وادعوا  املزورة  املسيح  لحياة 
تأريخي كام هو موثق يف صفحات هذا البحث.

االنحرافات  تثبيت  يف  األثر  أكرب  له  كان  النرصانية  يف  الوثني  قسطنطني  امللك  دخول  إّن   •
من  ته  اتخذ  وما  والباباوات  األباطرة  لها  دعا  التي  املسكونية  املجامع  وكذلك  العقائدية 
قرارات، اذ كان لها الدور األعظم يف محاربة التوحيد بعد ان مزجوها بالفلسفات املحيطة 

بالبيئة النرصانية آنذاك.
ويف الختام هذا غيض من فيض حسبي أين ذكرت ما توصلت إليه من حقائق  وهناك قضايا 

كثرية مبثوثة هنا وهناك سيجدها القارئ يف ثنايا البحث الداعى العادتها من جديد.  
أسال املوىل جّل وعال يف عليائه أن يجعل عميل هذا خالصاً لوجهه وأن يلتمس يل األخوة 
القراء  العذر من زلة القلم فليس فينا معصوم بعد األنبياء عليهم السالم، و أسال الله تعاىل أن 
يغفر يل السيئات وأن يغفر لوالدي الكرميني وأن يفرج عن أبناء هذا البلد الجريح وأخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العلمني.
 ب- املقرتحات والتوصيات

أرى من املناسب وأنا أمللم أوراق بحثي أن أجعل مسك الختام توصيات أضعها بني أيدي 
الباحثني لعّل الله تعاىل ينفع بها ويدفع بها أرضاراً ومكائد عن أمتنا اإلسالمية.

واليك أهمها:
أرى ال بد من تكريس العزم عىل العمل املتبادل بني كل املؤسسات واملراكز اإلسالمية سواء   •
األقليات والجاليات وهذا يسهم كثرياً  العامل املسيحي من  أو يف  العامل اإلسالمي  كانت يف 
للنهوض باألمة اإلسالمية حتى تتبّوأ املكانة الالئقة بها بني األمم األخرى اذ هى خري أمة 

أخرجت للناس.
يريد  التي  والعلامنية  املسيحية  والفكرية  الدينية  البؤر  عىل  الدخول  الرضوري  من  أرى   •
وتنصري  جذوره  من  اإلسالم  اقتالع  ملحاولة  رهيب  مخطط  يف  عليها  االعتامد  القساوسة 
املسلمني و إحكام الحصار عليهم وبنزع أخطر األسلحة التي تستخدم يف اخرتاق جسد األمة 

اإلسالمية.
دقيقة  معلومات  ويشتمل عىل  عدة  بلغات  ينرش  مطبوع  اإلسالمي  للعامل  دليل  تصنيف   •
اإلسالمية  املنظامت  عن  وكذلك  والدول  األقطار  مختلف  يف  املسلمني  أحوال  عن  مركزة 
العاملة مع نشاطها وعناوينها وأسامء القامئني عليها ليك يكون ذلك  يف متناول أبناء اإلسالم 

الذين ال يعرف أكرثهم ماذا يحدث ويجري يف طول العامل اإلسالمي وعرضه؟.
التي ترّوج  البدع  املنحرفة وأصحاب  الضالة والنحل  للفرق  للتّصدي  الجاد  العمل  تكثيف   •
من قبلهم  وبأسنادهم ألنها تساعد عىل تشويه اإلسالم األمر الذي يتخذه املنرصون ذريعة 

لعرض
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 اإلسالم بالبدع والخرافات عىل أنه اإلسالم الحقيقي فال بد من سّد الثغرات التي فتحها الغرب 
يف جدار الحياة الثقافية اإلسالمية لىك نقطع الطريق عىل رجال الغزو التنصريي.

رضورة االكثار من االبحاث يف مجال التنصري واملسيحية لدعوتهم اىل االسالم اوال وتحجيمهم   •
ثانيا واطالع املسلمني عليها ثالثا.

الغشاوة  وإزالة  لشوكتهم  كرساً  اإلسالم  ألعداء  الألخالقية  املخططات  عىل  الضوء  تسليط   •
عن عيون املخدوعني بهم من أبناء أمتنا فهم يستغلون دوماً أوجه الشبه بني املصطلحات 

الدينية وبني املصطلحات العلمية الغربية.
تكوين هيئة من كبار علامء األمة اإلسالمية وعلامء العلوم األخرى األكادميية والتكنولوجية   •
األمة  متزيق  عىل  تعمل  التي  والخالفات  النزاعات  كل  حسم  إىل  للمبادرة  الرأي  وأهل 
ومحاولة حقن الدماء بني املسلمني وتفريغ الجهود للتصدي لهذا الخصم اللدود. فتوحيد 
الخطط ملقاومة كل االعداء من النفوذ الصهيوين والتنصريي والشيوعي والقادياين والهندويس 

واملاسوين والباطنى وكل الحركات الهدامة أمر رضوري ومطلوب.
إقامة مجمع أو تكتل عام له قوة دعوية ومادية حسب املستطاع إلجل إنقاذ أفريقيا خاصة   •
من األخطبوط التنصريي ألنها مستهدفة أكرث من القارات األخرى. فيجب تفعيل جمعية 
إنقاذ مسلمى أفريقيا ورصد الحركات االستعامرية واإلرساليات واالغاثات النرصانية وماذا 

وراءها وتصحيح كل ما يشوهونه ضد  اإلسالم واملسلمني. 
ينبغي التحرك الرسيع والجاد العتبار اللغة العربية- لغة القرآن الكريم والسنة املطهرة-   •
معاهد  وانشاء  لها  مكافآت  وإعطاء  تعلمها  وجوب  مع  واإلسالمية  للشعوب  عاملية  لغة 
لتعليم اللغة العربية ألبناءاملسلمني هناك ذاك ألنه ال ميكن فهم اإلسالم فهام صحيحاً إال 

من خاللها.
اختيار مجموعة من الكتب النافعة  تربوية أو عقائدية أو اجتامعية وترجمتها إىل لغات   •
شتى وتعمم عىل املدارس العامة  والجامعات  واملعاهد العليا يف العامل اإلسالمي مع الدعوة 
الجادة لتغري املناهج نحو األحسن يف الدول اإلسالمية وأبعاد سموم الغرب التي وضعوها 

من خالل نظريات وفلسفات بدعوى العلم الحديث وقد ثبت  ثبت بطالنهاعلميا.
املهاجرة إىل بالدهم والسعي كذلك إىل تشجيع  اصحاب  العقول  املكثف لعودة  السعي   •
االختصاص من املهندسني واألطباء املسلمني إىل العمل يف أفريقيا مع تقديم الهبات والقروض 
من قبل التجارواستثامر اموالهم هناك لتأسيس مستشفيات ومدارس إسالمية مع االستعانة 

بالبنوك واملصارف اإلسالمية هناك.
ال بد من إدخال مادة دراسية يف دول العامل اإلسالمي وهي مادة  حارض العامل اإلسالمي   •
وجغرافيته يف الجامعات واملعاهد، وكذلك العناية التامة بتدريس خطر التبشري والتنصري 
عىل اإلسالم وإعادة كتابة التأريخ اإلسالمي بأياد إسالمية ألّن تأريخنا مع األسف كتب بأياد 
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علامنية وغربية واشرتاكية والعمل الجاد لديهم عىل إحباط الرتاث اإلسالمي العظيم.

تشكيل لجنة من كبار املؤرخني املسلمني إلصدار موسوعة التأريخ اإلسالمي وتكتب بأياد   •
بعض  نجد  الزلنا  االسف  مع  نحن  اال  بايديها  تأريخها  كتبت  االمم  كل  الّن  ذاك  اسالمية 
املؤرخني الجدد يعتمدون عىل ما كتبه الغربيون يف تأريخنا،    فالواجب يحّتم علينا السعى 
الجاد اىل اعادة كتابته ليكون بعيداً عن االنحرافات التأريخية الخطرية والتشويهات املوجودة 

يف كثري من الكتب املرتجمة واملؤلفة.

اقتصار الدراسة يف خارج العامل اإلسالمي عىل ما فوق الدراسات الجامعية والبعثات فقط   •
ونختار منهم طالبا مسلمني ذوي أخالق وسلوك حسن وعقيدة راسخة يعيشون يف مدن فيها 
مسلمون ويتصلون هناك بتجّمعات ومراكز إسالمية حفاظاً عليهم من االنزالق العقائدى 

واالخالقى.

امَّ  ُ لَُكْم َكِثريًا مِّ وخري ما اختم به رسالتي قوله تعاىل }َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم رَُسوُلَنا ُيَبنيِّ
ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب{(١).

واسال الله تعاىل أن يهدي الضالني واملنحرفني وأن يعيل شأن هذا الدين،  وأن يثبتنا أمام 
الفنت واملحن ما ظهر منها وما بطن،  وأن يخرجنا من ظلامت الغفلة والجهل و وينقذنا من 
تخبطات االهواء والفلسفات والوثنيات انه ويل ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا  أن الحمدلله 

رب العاملني.

(١) سورة املائدة آية رقم ١٥.
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Conclusion

This conclusion consist of results and recommendations

A- Results:

* What we introduced in previous sessions is the reality of Islamic nation that lives in backwardness 

and abatement for the Islamic cultural value in some sides because the Islamic nation is 

under the patronage of autocracy regimes as will the western nation lives in freedom and 

democracy as thy believed.

* To rescue and guide the mankind for real religion is long and tough, but there is still hope for the 

Christian to read the Islam and the real Christianity before Boles, because he brought anew 

religion and connected with “juices” then he cheated millions to follow him who draft the 

ideas of “Suqrat, Aristotle, and Aflaton” to make them part of the Christianity. We hope that 

we can discover the lying of “Boles” and the backwards the backwards to the real Christianity 

to identify God and all prophets and know that Islam is the real and true religion. 

* The most important results:

1) The Christian invasion for Islamic world is for falsified the truth, but the nation’s scientist 

notice that, and try to unveil the truth which said that the prophet Mohammed is the first 

enemy for the juices. And all who reads the prophet’s Mohammed biography will find that he 

loves juices and both of them are the same.

2) Most of the orientalism studied, christianlization and colonization show disturbance and 

objection in their ideas and there isn’t any doubt that these ideas, theories and newly 

philosophy are built on useless base and faith. To fight against monotheism, Qura’an, and the 

prophet Mohammed.

3) Most Christian depends on fable to consider them for Islam and its prophet and make it as 

theories and facts.

4) All the colonization, christianlization and orientation are the same. All of them are for 

Christian and church.
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5) The churchmen have bad history in Europe that they killed scientists, burned thousands of 

books in many sciences. Thy hated freedom and believes, but they couldn’t be stopped before 

let them away from the country, politics, economic, and society. And the role of pope became 

smaller.

6) There are a lot of suspicion aimed Islam, qura’an, and the prophet Mohammed. The 

specialists explain that Islam never defeated but that because of heralds’ meekness and guides’ 

enslavement by confused economic.

7) The economic and trade are the main issue for Christian as “Biniamen Hareon” said that 

“ every preacher cares about trade, every trader is predicators assembly and the preacher 

helped by giving chance to trade. At that time was the role of trader and colonizer.

8) The real Christian didn’t apply, as it is because there was who changes and falsify it. Also the 

people work as the pops and priesthood want.

• The church today practices its authority at hearts and feelings just but not at minds. The 

priests had the indulgence but the normal people hadn’t this.

  9) As I said in my research that juices is a prophet and its religion is Jews. The Virgin Mary had 

the declare of innocent at her juices’ birth. The major issue in the Christian religion is the 

minimum necessary to support their life. Who tries to read the New Testament will notice 

that the disappear of the juices Gospel is intentional. Also juices announced 

the Mohammed’s prophecy. Muslims proof that “Bernaba” gospel is 

the remain of the real gospel. 

1) The ways and aims of Christianity are indirect.

2) Islam is the most competent religion in the social, political, moral and believes. And it is the 

only religion that saves the real monotheism.

3) According to the research it appears the decomposition of the Christian faith and churchmen. 

In the research, the church imposes high taxes at people.
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4) The research appears the disgraceful situation for the church and its men against scientist 

and science, who burned and killed a lot if them with thousands of books. That made an 

atheistically trend against each religion which is against science. The people back to their 

history- before Christian-. Then they separated the faith from life, and the church from their 

life special after Darwin’s book “Kind’s root”.

5) The people were being entered to Christianity by the church and its men by force, through 

bad ways, which is against Islam.

6)   Our enemy knows the secret of our power. Then they tried to destroy it. We know the secret 

of our weakness and we should try to improve it and we know the secret of the western 

powerful so we should try to defeat it. 

• The Islam’s history has a lot of Jews and Christian plans and they applied in correct way so that 

it helps to affect the Islam view.

7) In my research I appeared the tripling faith in Christianity and this faith is against the 

mind.

8) I explained the Christian faith in the idea of juices godhood and I disprove what doubt they 

had.

9) I disprove the case of juices’ crucifixion through qura’an and the innocent of juices.

10) Christianity is an old phenomenon passed through several steps to let Muslims change their 

religion to another and let them mistrust their prophet and their religion, and in some cases 

it would be by force, but Muslims didn’t submit for instance they work together to combat 

Christianity.

11) The reflecting reaches to the results that the Christianity willn’t stop so the catholic and 

protestant fight to let the Muslims enter to their church.

• At the end these are what I’ve reached.

• I ask God to make this work for him and ask the apologies from any reader for any fault.
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